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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Sanayi kanunu lâyihası ile Küçük sanatlar 
kanunu lâyihasının bir muvakkat encümende tet
kiki kabul edildi; 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesine 
bağlı bir «Türk inkılâp tarihi enstitüsü» kurul
ması hakkındaki kanun lâyihasının birinci mad
desi bir müddet müzakere edildikten sonra Maa
rif vekili hazır olmadığı için müzakeresi geri 
bırakıldı; 

Memurların tahsil müesseselerinde talebe ola-
mıyacakîarma dair kanunun birinci maddesinin 

tadiline dair kanun lâyihası Millî Müdafaa encü
menine alındı; 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 

Reis vekili 
Aydın 

Dr. Mazhar Germen 

Kâtip 
Bingöl 

Necmeddin Sahir 
Kâtip 
Hatay 

Hamdi Selçuk 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — Maliye vekâleti Baş hukuk müşavirliği

nin ve Muhakemat umum müdürlüğünün vazife
lerine, Devlet dâvalarının takibi usullerine ve 
merkez ve vilâyetler kadrolarında değişiklikler 
yapılmasına dair kanun lâyihası (1/801) (Adliye, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) ; 

Teklifler 
2. — Gfümüşane mebusu Hasan Fehmi Ataç 'm 

Belediye yapı ve yollar kanununun 10 ncu madde
sine ek kanun teklifi (2/60) (Dahiliye encüme
nine) ; 

Mazbatalar 
3. •— İstanbul mebusu Kâzım Karabekir'in, 

Ereğli havzai fahmiyesi maden amelesinin huku
kuna müteallik 151 sayılı kanunun 7 nci madde
sinin tefsiri hakkında takriri ve Adliye ve İk
tisat encümenleri mazbataları (4/20) (Ruzna-
meye) ; 

4. — Maadin nizamnamesinin bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu nizamnameye yeni
den bazı maddeler ilâvesine dair kanun lâyihası 
ve Adliye, Maliye, Bütçe, İktisat ve Dahiliye 
encümenleri mazbataları (1/472) (Ruznameye). 

B I R I N C I C E L S E 
Açılma saati : 15 

REİS — Refet Canıtez 

KATİPLER: Hamdi Selçuk (Hatay), Vedit Uzgören (Kütahya) 

mmm> 

R E İ S — Celse açılmıştır. 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MARUZATI 

1. — Sayın üyelerden basılarına izin veril
mesine dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tez
keresi. 

Umumî Heyete 
Aşağıda isimleri yazılı sayın üyelerin izinle

ri Riyaset divanınca kararlaştırılmıştır. Umu
mî Heyetin tasvibine arzolunur. 

B. M. M. Reisi 
M.A. Renda 

Afyonkarahisar Mebusu Berç Türker, 20 gün, 
mazeretine binaen. 

Bolu mebusu Fethi Okyar, 2 ay hastalığı
na binaen. 

Çorum mebusu Şakir Baran, 1 ay, hastalığı
na binaen. 

Edirne mebusu Fuad Balkan, 20 gün, Maze
retine binaen. * 

Elâzığ mebusu Fuad Ziya Çiyiltepe, 2 ay, 
hastalığına binaen. 

Eskişehir mebusu Istamat Özdamar, 1 ay, 
hastalığına binaen. 

Hatay mebusu Abdülgani Türkmen, 1 ay, 
mazeretine binaen. 

Hatay mebusu Abdullah Mursaoğlu, 1 ay, 
mazeretine binaen. 

Hatay mebusu Memed Tecirli, 1,5 ay, 
hastalığına binaen. 
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istanbul mebusu Salâh Cimcoz, 2 ay, hasta- ! 

lığına binaen. 
îzmir mebusu Halil Menteşe, 1,5 ay, hastalı

ğına binaen. 
Kars mebusu Ömer Küntay, 1,5 ay, mazere

tine binaen. 
Kastamonu mebusu Hacer Dicle, 1 ay, has

talığına binaen. 
Kastamonu mebusu Muharrem Celâl Bay ar, 

15 gün, mazeretine binaen. 
Kayseri mebusu Sadettin Serim, 2 ay, hasta

lığına binaen. 
Kırşehir mebusu Hazim Börekçi, 2 ay, hasta

lığına binaen. 
Kocaeli mebusu 01. Ali Said Akbaytugan, 

2 ay, hastalığına binaen. 
Kütahya mebusu Hüseyin Rahmi Gürpınar, 

2 ay, hastalığına binaen. 
Manisa mebusu Hüsnü Yaman, 2 ay, hastalı

ğına binaen. 
Muş mebusu Hakkı Kılıçoğlu, 2 ay, hastalı

ğına binaen. 
Niğde mebusu Faik soylu, 1 ay, mazeretine 

binaen. 
Ordu mebusu Ahmed İhsan Tokgöz, 2 ay, 

hastalığına binaen. 
Ordu mebusu Ali Canip Yöntem, 20 gün, 

hastalığına binaen. 
Sinop mebusu Cemal Aliş, 1 ay, mazeretine 

binaen. 
Urfa mebusu Hüseyin Sami, 2 ay, hastalığı

na binaen. 
Urfa mebusu Razi Soyer, 2 ay, hastalığına 

binaen. 
Van mebusu Hakkı Ungan 2 ay, hastalığına 

binaen. 
îzmir mebusu Şehime Yunus, 2 ay, hastalı

ğına binaen. 
REÎS — Ayrı ayrı reyinize arzetmek üzere 

tekrar okutuyorum: 
Afyonkarahisar mebusu Berç Türker, 20 gün, 

mazeretine binaen. 
REÎS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Bolu mebusu Fethi Okyar, 2 ay hastalığı

na binaen. 
REÎS — Kabul buyuranlar ... Etmiy enler ... 

Kabul edilmiştir. 
Çorum mebusu Şakir Baran, 1 ay, hastalığı

na binaen. 
REÎS — Kabul buyuranlar ... Etmiy enler ... 

Kabul edilmiştir. 
Edirne mebusu Fuad Balkan, 20 gün, Maze

retine binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar ... Etmiy enler ... 

Kabul edilmiştir. 
Elâzığ mebusu Fuad Ziya Çiyiltepe, 2 ay, 

hastalığına binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
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Eskişehir mebusu îstamat Özdamar, 1 ay, 

hastalığına binaen. 
REÎS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Hatay mebusu Abdülgani Türkmen, 1 ay, 

mazeretine binaen. 
REÎS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Hatay mebusu Abdullah Mursaoğlu, 1 ay, 

mazeretine binaen. 
REÎS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Hatay mebusu Memed Tecirli, 1,5 ay, 

hastalığına binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
İstanbul mebusu Salâh Cimcoz, 2 ay, hasta

lığına binaen. 
REÎS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
îzmir mebusu Halil Menteşe, 1,5 ay, hastalı

ğına binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Kars mebusu Ömer Küntay, 1,5 ay, mazere

tine binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Kastamonu mebusu Hacer Dicle, 1 ay, has

talığına binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Kastamonu mebusu Muharrem Celâl Bayar, 

15 gün, mazeretine binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Kayseri mebusu Sadettin Serim, 2 ay, hasta

lığına binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler .. 

Kabul edilmiştir. 
Kırşehir mebusu Hazim Börekçi, 2 ay, hasta

lığına binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Kocaeli mebusu Ol. Ali Said Akbaytugan, 

2 ay, hastalığına binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Kütahya mebusu Hüseyin Rahmi Gürpınar, 

2 ay, hastalığına binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Manisa mebusu Hüsnü Yaman, 2 ay, hastalı

ğına binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Muş mebusu Hakkı Kılıçoğlu, 2 ay, hastalı

ğına binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
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Niğde mebusu Faik soylu, 1 ay, mazeretine 

binaen. 
REÎS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Ordu mebusu Ahmed thsan Tokgöz, 2 ay, 

hastalığına binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Ordu mebusu Ali Canip Yöntem, 20 gün, 

hastalığına binaen. 
REİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Sinop mebusu Cemal Aliş, 1 ay, mazeretine 

binaen. 
REÎS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 

1. — Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya fakülte
sine bağlı bir «Türk inkılâp tarihi enstitüsü» 
kurulması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe ve 
Maarif encümenleri mazbataları (1/736) 

REİS — Efendim; geçen celsede lâyihanın 
ikinci müzakeresine başlarken bir takrir veril
mişti. Takrir sahibi izahat vermişti. Fakat Ma
arif vekili burada olmadığından dolayı müzake
re tehir olunmuştu. (Maarif vekili yok sesleri). 

Şimdi takriri tekrar okutuyorum. Müzakere 
devam edecektir. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen izah ettiğim sebeplerden dolayı «Türk 

inkılâp tarihi enstitüsü» yerine «Türk istiklâl 
ve inkılâp tarihi enstitüsü» denilmesini teklif 
eylerim. 

İstanbul 
K. Karabekir 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstan
bul ) — Arkadaşlar, biz bu enstitünün kanunu
nu gönderirken, bundan evvel inkılâp tarihi 
dersleri vardı. Onun yerine bu enstitüyü kur
duk. İsmin değiştirilmesine bendeniz bir lüzum 
görmüyorum. Zaten teklif kanunun ruhunda 
mündemiçtir. Binaenaleyh İnkılâp enstitüsü 
şeklinde kalmasını zannederim ki arkadaşımız 
da tercih buyururlar. O şekilde kalırsa daha mu
vafık olur. 

GL KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) — Söz 
istiyorum. 

REİS — Buyurun... 
GL KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) — Ben

deniz geçen gün mütalâamı arzettim. Fakat be
yanatları üzerine aynı fikri kabul edeceğimi bu
yurdular, bendeniz bu fikirde delilim. İstiklâl 
kelimesini mümkünse her yere hakkedelim. Bil
hassa içinde bulunduğumuz şartlar, bize istik
lâl meselesinin çok önümüzde durmasını icabet-
tirir vaziyettedir. Biz inkılâp namı altma is-

Urfa mebusu Hüseyin Sami, 2 ay, hastalığı
na binaen. 

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Urfa mebusu Razi Soyer, 2 ay, hastalığına 
binaen. 

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Van mebusu Hakkı Ungan 2 ay, hastalığına 
binaen. 

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

İzmir mebusu Şehime Yunus, 2 ay, hastalı
ğına binaen. 

REİS —- Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

tiklâli koyuyoruz. Halbuki zaten kanun metnin
de istiklâl ile inkılâp ayrılmamıştır. O halde 
serlevhadaki istiklâli kaldıralım. Onun için ben
deniz takririmde musırrım, sizler karar verir
siniz (Reye, reye sesleri). 

REİS — Bir takrir daha var okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Şifahen izah ettiğim sebeplerden dolayı (A) 
fıkrasındaki «Türk İstiklâl savaşı, Türk inkı
lâbı . . . » yerine «Türk İstiklâlinin, Türk İnkı
lâbının. . .» denilmesini teklif eylerim. 

İstanbul 
K. Karabekir 

(Birinci takrir tekrar okundu) 
REİS — Nazarı dikkate alanlar lütfen işa

ret buyursunlar.... Almıyanlar Takrir nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

(Ol. Kâzım Karabekir'in (A) fıkrasında 
değişiklik yapılması baklandaki takriri tekrar 
okundu) 

REİS — Nazarı dikkate alanlar lütfen işa
ret buyursunlar Almıyanlar... Takrir nazarı dik
kate alınmamıştır. Birinci maddeyi okutuyorum: 

Ankara Dil ve Tarih - Cağrafya fakültesine bağlı 
bir «Türk inkılâp tarihi enstitüsü» kurulması 

hakkında kanun 
MADDE 1. — Ankara Dil ve Tarih - Coğraf

ya fakültesine bağlı bir «Türk inkılâp tarihi 
enstitüsü» kurulmuştur. Bu enstitünün vazifeleri 
şunlardır: 

a) Türk İstiklâl savaşı, Türk inkılâbı ve 
Türkiye Cumhuriyeti rejiminin dayandığı esas
lar hakkında her türlü araştırmalarda bulun
mak; 

b) Bu Konularla ilgili belgeleri ve yayınla
rı topliyarak kütüphane ve müzeler meydana 
getirmek ve bir arşiv kurmak; 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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c) Türk inkılâp ve rejimini memleket için

de ve dışında tanıtnmk için dersler ve konfe
ranslar vermek ve her türlü yayınlarda bulun
mak. 

REÎS — Maddeyi aynen reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Fakültelerde ve yüksek okul
lardaki inkılâp tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti 
rejimi dersleri Maarif vekilliğince hazırlanacak 
programlara ve tâyin edilecek esaslara göre 
bunların kendi kadrolarındaki vazifeli frofesör, 
doçent ve öğretmenleri tarafından okutulur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bütün resmî daire ve makam
larla belediyeler, millî kurumlar kendi dosya 
ve arşivlerinde bulunan ve İstiklâl ve İnkılâp 
tarihiyle ilgili olan her türlü evrak ve belgelerin 
asıl veya suretlerini ve eşyaları Maarif vekilliği 
tarafından lüzum gösterildikçe Türk İnkılâp ta
rihi enstitüsüne verirler. 

İstiklâl ve İnkılâp tarihiyle ilgili olup her ne 
suretle olursa olsun şahıs elinde bulunan evrak 
ve belgelerle eşyaları Enstitüye bağışlıyanla-
rm adları Enstitüde bulundurulacak «Şeref def
teri» ne yazılır ve ayrıca resmî gazete ve rad
yo ile ilân olunduktan sonra kendilerine bir 
«Şeref diploması» verilir. 

Yukarıda yasıl* evrak, belge ve eşyalar, is-
tedikeri takdirde sahiplerinden Enstitü İlmî 
danışma ve Yönetim kurulunca biçilecek de
ğerle satın alınır. 

Bu kanıma ilgili evrak, belge ve eşyayı özel 
koleksiyonlarında bulundurmak isteyenlerden 
bunların konuları ve vasıfları hakkında Ensti
tüye bilgi verenlerin adları da «Şeref defte
ri» ne ayrıca yazılır. 

Yukarıkı fıkralarda yazılı evrak, belge ve 
eşyanın Türkiyeden çıkarılması yasaktır. 

REİS — Bir takrir var, okutuyorum: 
Yüksek Reisliğe 

Şifahen arzettiğim esbap dolayısiyle «diplo
ma» yerine «belge» konmasını arz ve teklif ey
lerim. 

Sivas mebusu 
A. Naci Demirağ 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Si
vas) — Muhterem arkadaşlar; burada bu gibi 
tarihî kıymetteki eşyaları bu kuruma verenlere 
Şeref diploması verilir deniyor. Diploma, lisa
nımızda bir bilgi ve malûmatın vesikasıdır. Av-
rupada «diplom donör» diye kullanılan şeyler 
varsa da onun da yeri burası değildir. Nihayet 
bîr şeref sertifikasıdır. Türkçeleştirmek lâzım
dır. [İstiklâl ve inkılâp tarihiyle ilgili olup her 
ne suretle olursa olsun şahıs elinde bulunan ev

rak ve belgelerle eşyaları enstitüye bağışlayan
ların adları Enstiüde bulundurulacak «Şeref 
defteri» ne yazılır ve ayrıca Resmî Gazete ve 
radyo ile ilân olunduktan sonra kendilerine bir 
«Şeref diploması» verilir] deniyor. Bendenizce 
bu «Şeref diploması» yerinde olmuyor «Şeref 
belgesi» tâbiri kabul olunursa ve fıkra o şekil
de tashih olunursa daha doğru olur kanaatin
deyim. 

REÎS — Encümenin mütalâası var mı? 
MAARİF En. M. M. İBRAHİM ALÂETTÎN 

GÖVSA (İstanbul) — Efendim «diploma» sözü 
hakkmda Abdurrahman Naci Demirağ arkadaşı-
mıaın söyledikleri mütalâa varidi hatır olabilir. 
Onun yerine «belge» denmesi, belki maddede 
tekerrür ettiği için ve «belge» kelimesi henüz 
halk arasmda yaygın ve hüsnü tesir eden bir 
kelime olmadığı için, tensip buyurulursa bunun 
«vesika» şeklinde değiştirilmesini daha muvafık 
buluyorum. «Şeref» kelimesiyle de daha ahenk-
tar olacaktır. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Si
vas) — Encümenin noktai nazarına iştirak edi
yorum. «Şeref diploması» yerine «Şeref vesika
sı» daha iyi olur. 

REÎS — Abdurrahman Naci arkadaşrrımız 
«belge» yerine «vesika» tâbirini kabul ediyorlar. 
Takriri bu şekilde tekrar okutuyorum. 

(Takrir tekrar okundu) 
Dr. SAÎM ALİ DİLEMRE (Rize) — Hem in

kılâp diyorsunuz, hem de belge kelimesini kabul 
etmiyorsunuz. 

REİS — Efendim reye koymak mecburiye
tindeyim. «Diploma» yerine «vesika» kelimesini 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilme
miştir. Binaenaleyh takrir nazarı dikkate alın
mamıştır efendim. 

(3 ncü madde tekrar okundu) 
REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Kar 

bul edenler ... Etmiyenler ... Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Usule dair 
söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Bütün umu

mî gidişimiz türkçeleşmeğe doğrudur. Burada 
«diploma» yerine «belge» teklif edilmişken tek
rar bunu arapçaya çevirip «vesika» diyoruz. 
Buna hayret ettim. Ben Hükümetin Türkçeleş
meğe doğru gidişini ciddi ve samimî sayıyor
dum. Halbuki Hükümet bir şey söylemiyor. Esa
sen bugün Maarif vekili de yoktur. Bunu mü
zakere edemeyiz. 

REİS — Maarif vekili namma Başvekil söz 
söylemiştir. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Si-
vas) — Müsaade edermisiniz? 

REİS — Açılacak bir müzakere mevzuu gör
müyorum. 
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HİKMET BAYUR (Manisa) — Niçin gör

müyor sunuz? 
BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstan

bul) — Hükümet buradadır. Maarif vekili yok
sa da Hükümeti temsil eden zat burada bulu
nuyor. Madde de aynen kabul edilmiştir. Daha 
ne istiyorlar? 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Türkçe ol
masını istiyorum. 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (Devam
la) — Güzel, siz yapıyorsunuz. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Biz yapmı
yoruz. Gürültüye getiriliyor. Takrir vereceği
miz zaman, madde kabul edilmiştir deniyor. 
Söz istiyoruz, verilmiyor. 

MADDE 4. — Enstitünün aşağıda yazılı zatr 
lardan kurulan bir «İlmî danışma ve yönetim 
kurulu» vardır: 

a) Enstitü müdürü; 
b) Fakülte ve yüksek okullarda «İnkılâp 

tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti rejimi» dersi ve
ren profesör ve doçentler; 

c) Cumhuriyet Halk Partisinin Türk Tarih 
ve Dil kurumlarının merkez idare heyetleri aza
larından memur edecekleri birer mümessil; 

d) Maarif vekilliğince memur edilecek üç 
zat; 

Kurulun kararları Maarif vekilliğince onay
lanır ve yürütülür. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul 
etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Enstitü çalışma esasları Maa
rif vekilliğince konulur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler işaret buyursunlar ... Kabul 
etmiy enler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 3656 ve 3888 sayılı kanunlara 
ekli (1) numaralı cetvellerin Maarif vekilliği 
kısmındaki «Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 
fakültesi» kadrolarına işbu kanuna ekli (1) ve 
(2) numaralı cetvelerde derece, aded ve unvan
ları yazılı maaşlı ve ücretli memuriyetler ilâve 
olunmuştur. 

[1] NUMARALI CETVEL 
D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

8 Türk İnkılâp tarihi enstitüsü 
müdür muavini 1 50 

9 Kütüphane memuru 1 40 
9 Arşiv memuru 1 40 
9 Müze memuru 1 40 
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[2] NUMARALI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

8 Türk İnkılâp tarihi enstitüsü 
müdürü 1 140 

REİS — Maddeyi merbutu cetvellerle bera
ber reyinize arzediyorum. Kabul edenler işaret 
buyursunlar... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — 4042 sa
yılı 1941 Muvazenei umumiye kanununa bağlı 
(D) işaretli cevelin Maarif vekilliği kısmındaki 
«Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesi» 
müstahdemleri arasına işbu kanuna bağlı (3) 
numaralı cetvelde yazılı kadro eklenmiştir. 

[3] NUMARALI CETVEL 
Dosya memuru ve daktilo 1 100 
Hademe 1 30 

REİS — Maddeyi merbutu cetvelle beraber 
reyinize arzediyorum; Kabul edenler işaret bu
yursunlar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — Türk inkı
lâp tarihi enstitüsünün her türlü tesis ve idare 
masrafları 1941 yılı büçösmin 715 ııci faslının 
birinci ve ikinci maddelerindeki tahsisattan ve
rilir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum; Ka
bul edenler işaret buyursunlar... Kabul etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükmü neşri ta
rihinden başlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümleri İcra 
Vekilleri Heyetince yürütülür. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler işaret buyursunlar... 
Kabul etmiyenler... Kanun kabul edilmiştir. 

2. — Taşlan v su hücumlarına karşı korunma 
hakkında kanun lâyihası ve Nafia, Adliye ve 
Dahiliye encümenleri mazbataları (1/613 [1J 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa 
var mı? 

Hüsnü Kitabcı, Refik İnce, Nevzad Ayaş söz 
almışlardır. Başka söz isteyen var mı? 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Efendim, bu lâyihanın sekiz, dokuz, on 
ve on ikinci maddeleri Hazineye bazı kültefler 
tahmil etmektedir. Bu itibarla Bütçe encüme-

[1] 93 sayılı basmayazı zaplm sonundadır. 
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nine havalesi icabeder. (Doğru doğru sesleri). 

Yüksek Heyet müsaade ederse bu encümen 
bunu bir defa tetkik etsin. 

MALİYE En. M. M. NASUHÎ BAYDAR 
(Malatya) — Maliye encümenine de havalesini 
teklif ederim. 

NAFIA V. Gl. ALI FUAD CEBESOY (Kon
ya) — Efendim, Bütçe encümeninin beyan etti
ği maddeleri diğer encümenlerle beraber de
ğiştirdik. Doğrudan doğruya Nafia bütçesine 
alınmıştır. Büyük su mevzuları içerisine gire
cektir. Onun için yeni bir tahsisat istemiyoruz. 
Yeni bir tahsisatı istilzam edecek değildir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KlTABCI (Muğ
la) — Efendim, bu binnetice yine Maliyeyi alâ
kadar edecektir. 

NAFIA V. Gl. ALI FUAD CEBESOY (Kon
ya) — Efendim, bu esasen büyük su kanununun 
tatbikatına ait bir meseledir. Tahsisat talep et
miyoruz. Bu, yaptığımız bendleri, sedleri mu
hafaza etmekten ibaret olacaktır. 

RElS — Maliye encümeni istiyor mu? 
MALİYE En. M. M. NASUHl BAYDAR 

(Malatya) — Bir takım istimlâk ve tazmin hü
kümleri vardır, bunların tetkikmı faydalı gö
rüyoruz. Bu sebeple verilmesini rica ediyoruz. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KlTABCI (Muğ
la) — Efendim, yalnız tahsisat teklifleri Büt
çe encümeninden geçmez, varidat ve masarifa-
ta dolayısiyle tesir eden bütün hükümlerin de 
Bütçe encümeninden geçmesi lâzımgeldiği hak
kında Nizamnamede sarahat vardır, maddei 
mahsusa vardır. Sonra nafia teşkilâtı diğerle
rinden ayrı bir teşkilât değildir. Netice itiba
riyle bütçeye taallûk edecek bir iştir, onun 
için müsaadelerini rica ediyorum. 

NAFIA V. ALI FUAD CEBESOY (Konya) 
Her kanunun, arzu ettikleri takdirde, encüme
ne almması tabiidir. Bahusus Bütçe encümeni. 
Fakat biz bu kanunu teklif ederken yeni bir 
masraf istemiyoruz. Encümenlerde yeni bir ta
kım masraflar ilâve edildi. Fakat sonra anla
şıldı ki biz bunu kendi tahsisatımızla yapabile
ceğiz, yeni bir şey ilâve etmiyeceğiz. Maahaza 
ısrar buyururlarsa alabilirler. Fakat şunu da 
arzedeyim ki; bu kanun bir buçuk seneden 
beri çıkmadı. Onun için ricam, aldıkları tak
dirde müstacelen müzakeresini yaparlarsa bizim 
de işimizi kolaylaştırmış olurlar 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KlTABCI (Muğ
la) — Bir defa şunu arzedeyim ki, bir arzu 
meselesi mavzuubahis değildir. Bütçe encüme
ni her kanunu kendisinden geçmesini istemesi 
ve bunu yapması onunla bir şeref iktisap et
mesi demek değildir. Biz bir vazife ifası için 
çalışmaktayız. Mademki Nizamnamei dahilî bu 
vazifeyi, bu külfeti bize tahmil etmiştir, biz 
de bunu mümkün olduğu kadar ifaya çalışmak

tayız. Nafia tahsisatından verilecektir, demek 
netice itibariyle bu tahsisatın kabulü halinde 
yine bütçeyi alâkadar etmiyecek midir? Bu 
itibarla Bütçe encümeninden herhalde geçmesi 
lâzımdır. 

REtS — Encümenin verdiği izahata göre lâ
yihanın Bütçe encümeni ile sarahaten alâkalı 
olduğu anlaşılıyor. Onun için lâvihayı doğru
dan doğruya, Nizamname mucibince, Bütçe 
encümenine gönderiyoruz. 

Bu lâyihayı aynı zamanda Maliye encümeni 
Mazbata muharriri de encümene istemiştir. Ora
ya gitmesini reyinize arzedeceğim. Maliye en
cümenine verilmesini kabul edenler... Etmiyen-
ler... Maliye encümenine de gönderilmiştir. 

3. — Türkiye - Romanya arasında akit ve 
imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmalariyle 
merbutlarının tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 
Hariciye ve İktisat encümenleri mazbataları 
(1/748) 

REİS — Tevzi tarihinden itibaren muayyen 
müddet geçmediği için müzakeresini tehir edi
yoruz. 

4. — Türkiye ile Macaristan arasında, Sü-
merbank ve Titaşhn Macaristan'da kâin Man-
fred Wiess ve Mavag firmalariyle akdetmiş ol
dukları iki mukavelenin 3 mayıs 1941 tarihli 
Türk - Macar Ticaret Anlaşması hükümleri hari
cinde olarak tatbikına müsaade edilmesi hak-
fanda yapılan Anlaşmanın tasdikına dair kanun 
lâyihası ve Hariciye ve İktisat encümenleri maz
bataları (1/783) [1] 

REtS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmiştir. 

Türkiye ile Macaristan arasmda, Sümerbank ve 
Titaş'm Macaristan'da kâin Manfred Weiss ve 
Mavag firmalariyle akdetmiş oldukları iki mu
kavelenin 3 mayıs 1941 tarihli Türk - Macar Ti
caret Anlaşması hükümleri haricinde olarak tat-
bikma müsaade edilmesi hakkında, yapılan An

laşmanın tasdikma dair kanun 
MADDE 1. — Sümerbank ve Titaş'm Ma

caristan'da kâin Manfred Weiss ve Mavag fir
malariyle akdetmiş oldukları iki mukavelenin 3 
mayıs 1941 tarihli Türk - Macar Ticaret Anlaş
ması hükümleri haricinde olarak tatbikına mü
saade edilmesi hakkında 24 şubat 1942 tarihin
de Macar Hükümetiyle nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşma kabul ve tasdik edilmiştir. 

RElS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler lütfen işaret 

[1] 111 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Kabul etmiyenler... Kabul edil-

— Bu kanun.neşri tarihinden iti-MADBE 2. -
baren meridir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini tat-

1942 O : 1 
bika icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Ruznamemizde müzakere edilecek başka 

madde kalmamıştır. Cuma günü saat 15 de 
toplanılmak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,30 

»>-o« 

T. B. M. M. Matbaası 
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Taşkın ve su hücumlarına karşı korunma hakkında 
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menleri mazbataları (1/613) 

T. C. 
Başvekâlet 14-IV-1941 

Ka?-arlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1500 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Taşkın ve su hücumlarına karşı korunma hakkında Nafia ve Dahiliye vekilliklerince müştereken 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 4 - I V - 1 9 4 1 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Taşkın ve su hücumlarına karşı korunma kanunu lâyihasının mucip sebepleri 

Memleketimizin iklim ve meteorolojik şartları icabı olarak selâbi karakterde bulunan kapalı ve 
akar suların zaman zaman husule getirdikleri taşkınlar tesirile geniş sahalar su altında kalmakta ve 
bu yüzden maddî ve manevî büyük zarar ve hasarler vukua gelmektedir. Tabiî tesirler altında vuku-
a gelen bu hâdisede, mecralar içinde ve civarında ve taşkın sahaları dahilinde her hangi gayeye 
matuf olursa olsun vücude getirilmiş olan tesisat inşaat ve garsiyatın mühim rolü olmakta, tabiî 
amillere inzimam eden bu sunî tesirler taşkın şiddetinin artmasını ve tahrip sahasını genişletmesini 
mucip olmaktadır. Son iki yıl içinde yurdun bazı mıntakalarında vukua gelen taşkınların umumi
yet ve ekseriyetle bu sunî âmiller tesirile tahrip sahasını artırmış olduğu görülmüştür. Aynı zamanda 
gerek Hükümet elile ve gerekse hususî teşebbüslerle taşkınları önlemek üzere kapalı ve akar sular üze
rinde vücude getirilen tesisat ve inşaatın muhafazası ve yıkılmalarına karşı tedbir alınması, onarıl
ması gibi mühim ameliyelerin gelişi güzel ve tehlike anmda ve cebrî bir surette yapılmasına kal
kışılması bu hareket ve faaliyetlerin müsbet birnetice vermesine imkân vermemekte ve bu vaziyet 

bir çok kargaşalıklara, zarar ve hasarlara sebebiyetvermektedir. 

Taşkınlara karşı vücude getirilen tesisatın işlemesi, gerek Hükümete ve gerekse bunlarla alâkalı ha
kikî ve hükmî şahıslara bir çok vazifeler tahmil etmekte, yapmak ve yapmamak şeklinde ifade edi
len ve bu günkü vaziyetile ahlâki ve içtimaî birer vecibe halinde bulunan bu hareket ve faaliyetlerin 
organize edilerek müeyyidelere bağlanmasını zarurî kılmış bulunmaktadır. 

Yıllardan beri yurdumuz için birer afet halinde devam ve tekerrür eden bu hâdiselerin bilhassa 
son iki yıl içinde açtığı rahneler bunun süratle yapılmasını icap ettirmiştir. 

Bu suretle Hükümet ve alâkalı olan vatandaşlar el birliğile bu mücadelede müştereken çalışa
cak ve büyük külfet ve fedakârlıklarla vücude getirilen inşaat ve tesisatın muhafazası, onarılması ve 
ıslahı işlerinde hisselerine düşen vazifeyi yapacak ve taşkın anında da suların istilâsına mâni ted
birlerin alınması için kendilerine verilen ve düşen vazifeleri yapmakla mükellef tutulacaklardır. 

Bu gayeye matuf olarak hazırlanan kanun lâyihasının birinci maddesinde; evvelemirde yüksek 
su seviyesi gösteren umumî ve hususî; kapalı veya akar suların taşkın sahalarına ait sınırlarının Hü
kümetçe tesbit ve ilân edileceği; 
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İkinci maddesine; bu sınırlar içinde kalan yerlere Hükümetin müsaadesi lâhik olmadan şahıs

lar, cemiyetler, vakıflar, belediyeler ve mahallî Hükümet idareleri tarafından suyun cereyanına 
ve seviyenin yükselmesine tesir edecek mahiyette ve hangi gayeye matuf olursa olsun tesisat, in
şaat, tadilât ve garsiyatm yapılmasının yasak olduğu ve bu hüküm hilâfına hareket edenlerin yap
tıkları bu tesisat, inşaat, tadilât veya garsiyatm her hangi bir hükme tâbi tutulmayarak mahallî su 
işleri veya nafia müdürlerinin teklifi ve valilerin tasdikile hemen yıktırılacağı ve ortadan kaldırı
lacağı, 

Üçüncü maddesine; mahallî su işleri veya nafia müdürlüklerince fennen lüzum gösterilmesi ha
linde birinci madde mucibince tesbit ve ilân edilecek olan sınırlar içinde suyun akmasına mâni 
olan büyük, küçük ağaç ve fidanlarla binaların kaldırılacağı, bunlardan Hükümet, belediye, hususî 
muhasebe, vakıflar ve köy manevî şahsiyetlerine ait olanlar için bir bedel veril miyeceği, eşhasa ait 
olanların ise usulen istimlâk edileceği ancak toprak birikintisi, set, dolma, çit gibi manialar için 
eşhasa da ait olsa hiç bir şey verilmiyeceği; 

Dördüncü maddesine; sahil ve şeddelerin taşkın sulerile yıkılma tehlikesine maruz bulundu
ğunu veya yıkıldığını veyahut civar arazinin gelen taşkın sularile istilâ edilmekte bulundu
ğunu veya bu tehlikenin yakın olduğunu görenler bunları derhal oraya civar olan su işleri veya 
Nafia müdürlüklerine veya buna bağlı olan teşkilâta veyahut en yakın muhtar, jandarma daire-
lerile karakollara veya mülkiye âmirlerine haber vermeğe mecbur bulundukları; 

Beşinci maddesine; tehlikeyi görenler bunun aşağı mmtakalara sirayet edeceğine ve bu mınta-
kalar içinde tehlike melhuz bulunduğunu müşahede ederlerse keyfiyeti derhal o mıntakaların alâ
kalı ve mesul makamlarına en seri vasıtalar ile ihbar etmekle mükellef bulundukları; 

Altıncı maddesine; taşkın sularile sahil ve şeddelerin yıkılma ve yarılma tehlikesine maruz bu
lunması veya civar arazinin su istilâsına uğraması gibi fevkalâde arılarda bu hâdisenin vukua 
geldiği mahallin en büyük mülkiye memurunun vereceği emir ve yapacağı davet üzerine bu teh
like altında bulunan köy ve kasabaların yerli halkından (18) yaşım bitirip (50) yaşını doldurmamış 
olan bilûmum erkek nüfusun ellerinde bulunan balta, kazma, çapa, kürek, testere, keser, varyoz 
el arabası vesaire gibi yargmları kapatmağa veyıkmtıları tıkamağa ve su istilâsının önünü al
mağa elverişli her türlü alât vasıta ve malzemelerile tehlike mahallerine derhal giderek verilecek 
emir ve talimat dairesinde hizmet ve yardım etmeğe mecbur oldukları, köylü tarafından teda
rik edilemeyen vasıtaların da Nafiaca temini lâzım geldiği, tehlikeye uğrayan mahal halkı bu 
âfetin önlenmesine kifayet etmediği veya daha ziyade yardıma ihtiyaç hâsıl olduğu takdirde de 
tehlike altında bulunan mahallin en büyük mülkiye memurunun emir ve davetile tehlike dışında 
kalan civar ve komşu halktan kabiliyetli olanlarının ellerinde bulunan ve lüzumlu olan her türlü 
malzeme alât, edevat ve vasıtalarla bu yerlere çağırılacakları bunların, ellerinde mevcut ve lü
zumlu bütün malzeme ve vesaiti ameliyatı idare edenlerin emrine vermekle mükellef bulundukları, 
mülkî idare mmtakası haricinde kalan halkın da, tehlike ve âfete maruz bulunan yerin en büyük 
mülkiye memurunun bu davetine icabet etmekle ve vereceği emirleri dinlemekle mükellef bulun
dukları, ayni şekilde vali, kaymakam, nahiye müdürü ve köy muhtarları ile o civarda bulunan 
asker ve jandarma kıta komutanlarının bu yerlere yardımcı göndermeğe ve icabında da bizzat 
bu mahallere gitmeğe mecbur bulundukları; 

Yedinci maddesine; taşkınlardan doğan tehlikelerin önünü almak üzere yapıları ameliyatta 
tehlike dışında kalan komşu yerlerden celbedilerek çalıştırılan halkın beraberlerinde getirdikleri 
veya ameliyatı idare edenlerin emrine verdikleri alât, edevat ve malzemeden hasara ve ziyan uğ
rayanlarının bedellerinin Hükümetçe sahiplerine ödeneceği; 

Sekizinci maddesine; taşkın tehlikesine maruz bulunan yerlere gideceklerin muayyen tari
feli vasıtalarla gitmeleri halinde nakliye ücretlerinin mahallî Hükümetçe ödenmesi lâzım 
geldiği; ayni zamanda müstacel vaziyetlerde salahiyetli memurların gösterecekleri lüzum üzerine 
bunların kamyon, kamyonet, araba ve diğer nakil vasıtalarile tehlike mahalline gönderilecekleri, 
bunlara ait nakliye ücretlerinin mahallî Hükümetçe derhal ödenmesi lâzım geldiği, bundan başka 

( S. Saylsı : 93 )' 
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bu işlerde çalıştırılanlara istisnasız olarak bu mesailerine mukabil hiç bir suretle ücret verilmeye
ceği, ancak çalıştıkları müddete münhasır kalmak üzere kendilerine parasız olarak ekmek ve katık 
temin edileceği; 

Dokuzuncu maddesine; bu işlerde çalışırlarken sakatlananlara, sakatlık derecelerine göre ken
dilerine ve ölenlerin de ailelerine polis ve jandarma efradına verilen tazminat kadar Hükümetçe 
para verileceği, yaralananların derhal en yakın hastanelere sevk edilmeleri ve bütün hastane
lerin bu yaralı ve sakatları derhal kabul ve tedavi etmekle mükellef bulundukları, bu tedavinin 
^evlpt ye âmme müesseselerine ait hastanelerde meccanen yapılacağı, hususî hastanelerde yapıl
masına lüzum hâsıl olacak tedavilerin Hükümetçe ödeneceği; 

Onuncu maddesine; taşkınlarda ve tehlike zamanlarında mesul ve alâkalı makamları haberdar 
etmek üzere çekilmesine lüzum hâsıl olacak tel yazılarının P. T. T. Merkezlerile demiryol istas
yonları tarafından parasız ve acele işaretile çekilmesi lâzımgeldiği, bu tel yazılarını alan memurla
rın da geciktirilmesine meydan verilmeden bunları ait oldukları mahalle göndermeğe ve vermeğe 
mecbur bulundukları; 

On birinci maddesine; mahallî Hükümetin veya alâkalı olan su işleri veya nafia müdürlükleri 
memurlarının tanzim ederek tevdi edecekleri sevk kâğıtları üzerine Devlet demiryolları istasyon 
memurlarının hâdise mahalline gönderilecek olanları asker tarif esile ve mahsubu sonradan yapıl
mak üzere hâdise yerine veya civarına indirmek şartile yolcu ve marşandiz katarlarile gönder
meğe mecbur bulundukları; 

On ikinci maddesine; altıncı maddede tesbit edildiği veçhile bu işlerde çalıştırılmak üzere sa
lahiyetli memurlar tarafından hâdise mahalline hareketleri emrolunanları, hastalık gibi meşru ve 
şayanı kabul bir mazeret ve bir sebep olmadıkça iş başına cebren sevketmeğe mahallin en büyük 
mülkiye memurunun mezun ve bu hususta verilecek emirleri zabıta kuvvetlerinin derhal ifaya 
mecbur bulundukları; 

Davet sırasında köy ve kasabalarında bulunup ta sıhhî vaziyetleri müsait olduğu halde her han
gi bir surette bu davete icabet etmeyenlerden veyahut hâdise mahalline gittikleri halde çalışma
yanlardan kaymakam veya valinin kararile beş liradan on liraya kadar hafif para cezası alına
cağı ve bu kararların kati bulunduğu, bu cezayı vermeyenler hakkında Tahsili emval kanunu 
hükümlerinin tatbik olunacağı; beşinci maddede yazılı memurlardan . hâdise mahalline yardımcı 
göndermeyenlerle alâkadar olmayanların Türk ceza kanununun 230 ncu maddesinin ikinci fıkra
sına göre cezalandırılacakları; 

On üçüncü maddesine; tehlikeye maruz bulunan mahaller halkından (18) yaşını bitirip (50) 
yaşını doldurmamış bütün erkek nüfus arasından bedenî kabiliyeti müsait olanların altıncı 
maddede yazılı işleri yapmakla mükellef bulundukları, bunların daha önceden köy ihtiyar heyet-
lerile belediyeler tarafından ikişer nüsha defterlerinin tanzim olunacağı ve bu defterlerin mahal
lin alâkalı en büyük mülkiye memurlarına tasdik ettirilerek birer nüshasının bu defterleri tan
zim eden muhtarlara ve belediye reislerine ve birer nüshasının da mahallin en büyük mülkiye 
memurlarına tevdi olunması lâzımgeldiği ve lüzumu halinde mükelleflerin bu defterlere göre iş ba
şına çağırılmaları; 

On dördüncü maddesine; bu kanunun tatbik şekillerini göstermek üzere Dahiliye ve Nafia ve
kâletleri tarafından bir talimatname tanzim edileceği. 

Esasları tesbit edilmiş ve bu maksadm temini için işbu kanun lâyihası tanzim olunmuştur. 
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Nafia Encümeni Mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafia Encümeni 
Esas No. 1/613 
Karar No. 15 

5 -V - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Taşkın ve su hücumlarına karşı korunma 
hakkmda Nafia ve Dahiliye Vekilliklerince müş
tereken hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
4 - IV - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılıp 16 - IV - 1941 tarihinde Yüksek Ma
kamınızdan Encümenimize havale huyurulan ka
nun lâyihası ve mucip sebepleri Nafia ve Dahi
liye Vekâletleri mümessilleri huzuriyle tetkik ve 
müzakere edildi. 

Memleketimizde zaman zaman vukua gelen 
taşkın ve su hücumlarını önlemek ve bu hususta 
alınacak tedabir ve tevlit edeceği zararlara mâni 
olmak düşüncesiyle tanzim olunan kanun lâyiha
sı, bazı maddelerinde tadilât yapılmak suretiyle 
Encümenimizce de kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesine tavzih m aksa -
diyle bir fıkra ilâve edilmiş ve 3 ncü maddesi de 
birinci maddede zikrolunan arazi dahilinde bu
lunan eşhasa ait emlâk ve arazinin Nafıaca istim
lâk edileceği suretiyle tasrih edilmiştir. 

Dördüncü maddeye (Daimî bakıma tabi olsun 
olmasın) fıkrasının ilâvesi suretiyle Nafia'ca dai
mî bakıma ve kontrole tabi bulunan sahil ve setle
rin taşkın sularla yıkılma tehlikesine veya halkın 
su âfetine maruz olduğu görenlerin de daimî ba
kıma tâbi olmayan yerler gibi mahallin resmî 
müesseselerine haber vermek mecburiyeti düşü
nülmüştür. , 

Altıncı maddede tavzih maksadiyle ufak bir 
tadilât yapılmış ve tehlikenin büyüklüğü ve ge
nişliği halinde mahallin korunma işlerini idare 
eden âmirin civarda ve mahallinde bulunan ve 
tahlis işlerinde faideli olacak askerî ve mülkî 
ve hususî teşekküllerden vardım celbine teşeb

büs edeceği gibi müracaat vaki olan her maka
mın da bu yardım davetine icabet etmek mecbu
riyeti kanun lâyihasına ayrı bir madde olarak 
ilâve edilmiştir. 

Hükümetin 10 ucu maddesi .11 ııei madde ola
rak ve bu maddeye telefon muhaberatı da ilâve 
edilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

8, 9, 10 ve 12 ııei maddelerde yapılması za
rurî masraflar karşılığının îdarei Hususiyelerce 
bütçelerine konulmak suretiyle sarfa imkânı 
maddî olmadığı kanaati Dahiliye Vekilinin En-
merıimizde verdiği izahattan hâsıl olmasına bi
naen zaman ve miktarı tayin olunamıyacak bu 
masrafların hâdisenin vukuu takdirinde Hazi
nece masarifi gayrimelhuzadan tediyesi 1f5 ncü 
madde olarak kaimi edilmiştir. 

Bu kanunun tatbikatını gösterir talimatname
nin tanziminde Münakalât Vekâletinin de alâ
kasını teminen Ifi neî madde tadilen kabul edil
miştir. 

Bermucil) - i havale Adliye Encümenine tevdi 
olunmak ü/ere Yüksele Reisliğe sunuldu. 

Na. En. Reisi M. M. Kâtip 
Erzincan Eskişehir Sivas 

.1. S. îltrr izzet Arvkan A. N. Demirag 
Afyon Ankara Ankara 

M, Gönenç A. Bay tın E. Demire! 
Elâzığ İçel İsparta 

F. Z. Çiyiltepe C. Mersinli İT. Özdamar 
İzmir Malatya, Niğde 

S. Epikmen M. Ş. özpazarbaşı H. Mene/i 
Tunceli Urfa Urfa 

Sami Erlnnan Ti, Soyer Şeref TJluy 
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Adliye Encüu 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 1/613 
Karar No. 13 

Yüksek 

Taşkın ve su hücumlarına karşı korunma hak
kında Nafia ve Dahiliye Vekâletlerince müştere
ken hazırlanarak îera Vekilleri Heyetinin 4 - IV -
1941 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihasının Nafia Encüme
ni mazbatasile birlikte Encümenimize de havale 
ve tevdi buyurulması üzerine ihtiva etmekte ol
duğu hükümler Nafia ve Dahiliye Vekâletlerinin 
salahiyetli mümessilleri huzuriyle tetkik ve müza
kere olundu. 

Memleketimizin iklim ve hava şartlarının 
icabı olarak zaman zaman vııkuagelen su taşkın
larında mecralar içinde veya civarında vücude 
getrilmiş olan tesisat ve inşaat veya bu sahalar
da bulunan fidan ve ağaçların tabiî âmillere in
zimam eden sunî tesirleri neticesinde tahrip sa
hasının vüsat kesbeylediği ve bundan başka taş 
kuaları Önlemek maksadiyle kapalı veya akar su
lar üzerinde vücude getirilen tesisat ve inşaatın 
muhafaza ve icabettikçe takviyeleri gibi mühim 
ameliyelerin gelişigüzel ve tehlike anında yapıl
makta olması yüzünden bu yoldaki faaliyetten 
müsbet bir netice alınamadığı Encümenimizde ve
rilen. izahattan anlaşılmıştır. Tahrip sahası bu 
suretle gittikçe vüsat kesbeden su taşkın ve hü
cumlarını önlemek maksadiyle tanzim edilmiş olan 
lâyiha Heyeti Umumiyesi itibarile Encümenimiz-
ce de kabule şayan görülerek maddelerin ayrı ay
rı tetkik ve müzakeresinde aşağıda arzolunan ne
ticelere varılmıştır. 

Yüksek su seviyesi gösteren umumî ve hususî 
kapalı veya açık suların taşkın sahalarına ait sı
nırlarının Hükümetçe tesbiti hakkındaki birinci 
maddeye Nafia Encümenince yapılan ilâvede bu 
işlerinde şimdiye kadar yapılmış olan etüt ve 
rasadat neticesine ve vukua gelen hasarların 
ehemmiyetine göre mmtaka ve devrelere ay
rılacağı beyan edilmiştir. Maddedeki «Hükümet» 
kelimesinden tcra Vekilleri Heyeti kastedildiği 
ve fennî tetkiklere binaen yapılacak tekliflerin 
Nafia Vekâletince toplanacağı anlaşılmış ol
masına binaen madde yenibaştan bu mefhum-

( S. Sayı 

i Mazbatası 

27 - XII -1941 

Reisliğe 

l an ihtiva ve ifade edecek şekilde kaleme alın
mış yüksek seviye gösteren umumî ve hususî 
kapalı veya akar suların taşkını altında kalan 
veya su hücumlarına maruz bulunan arazi sı
nırlarının tesbitinde fennî tetkik ve rasatlardan 
elde edilen neticeler esas tutulmakla beraber 
işin devre veya mmtakalara ayrılması hakkın

da vukua gelen veya vukubulması muhtemel olan 
hasarların ehemmiyet ve şümulüne göre bir sıra 
tertip ve takip olunacağı tasrih edilmiştir. Bu 
maddeye göre tesbit edilmiş olan smırlar için
de Hükümetin müsaadesi olmaksızın şahıslar, 
cemiyetler, vakıflar, belediyeler veya mahallî 
Hükümet idareleri tarafından suyun akmasına 
veya su seviyesinin yükselmesine tesiri olabile
cek tesisat, inşaat, tadilât veya garsiyat yapıl
masının yasak olduğu Hükümet teklifinin Nafia 
Encümenince aynen kabul edilmiş olan ikinci 
maddesinde yazılıdır. Bu maddenin tanzimin
den maksat îcra Vekilleri Encümenince tesbit 
edilmiş olan hudutlar dahilinde hükmi veya 
hakikî şahıs tarafından suyun aksamına mâni 
olacak inşaat ve tesisat yapılmamasında ve ağaç 
veya fidan dikilmemesini temin olduğuna göre 
hükmi şahıslardan bir kısmının tadadile bir kıs
mının bundan hariç bırakılması doğru görülmi-
yerek birinci fıkranın mutlak bir şekilde tanzi
mi ve ayni zamanda da müsaade verecek maka
mın da tayini tercihe şayan görülmüştür. 

îkinci maddenin yeni şekline nazaran sınır
ları icra Vekilleri Heyetince tesbit ve ilân edil
miş olan sahada vali veya kaymakamdan müsa
ade almaksızın suyun akmasına veya su seviye
sinin yükselmesine tesiri olabilecek tesisat, in
şaat veya tadilât yapmak fidan veya ağaç dik
mek menedilmiştir. Bu müsaadenin verilmesin
den önce vali, mahallî su işler^ müdürünün; bu 
teşkilâtın bulunmadığı yerlerde Nafia Müdürü
nün mütalâasını almakla mükelleftir. Bu hükme 
muhalif olarak ve izin istihsal edilmeden yapılan 
tesisat, inşaat ayni usule tevfikan yıktırılır. 

Su taşkın ve hücumlarını önlemek maksadiyle 
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ittihaz kılınan tetbirler meyanında fennî lüzum 
hâsıl olduğu takdirde evvelce sınırları tesbit edil
miş olan sahalardaki gayrimenkullerin yıkılabi
leceği ve ayni zamanda ağaç ve fidanların da 
kaldırılabileceği ve bu suretle yıkılan bina ve 
tesisatla köklenen ağaçların sahiplerine istimlâk 
hakkındaki hükümlere tevfikan tazminat verile
ceği Hükümet teklifinin ikinci maddesinde ya-
z ılıdı i. 

Zikri geçen saha dahilindeki bina veya tesi
satın yıkılıp kaldırılması veya ağaçların köklen-
mesi halinde sahiplerine mahrum edildikleri hak 
ve menfaatlara mukabil yıkılan veya kaldırılan 
bina tesisat veya ağaçların değer pahasının pe
şin olarak ödenmesi Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun sarih hükümleri icabından olması itibariyle 
Hükümet teklifinin Nafia Encümenince de ka
bul edilmiş olan bu maddesinde yazılı esaslar 
yerindedir. Ancak istimlâk hakkındaki mevzua
tın bu madde hükümleri muvacehesinde tatbik 
şeklini göstermek gerek tatbikatta husulü müm
kün tereddütleri izale ve gerek istimlâk usulü
nün cari olamıyacağı ağaç. ve fidanlar hakkında 
değişik hükümlerin vaz'ı ve tedvini bakımın
dan zaruridir. Üçüncü maddenin bu esaslar 
dahilinde Encümenimizce tetkik edilmiş olan 
şekline göre fennî lüzum hâsıl olduğu takdirde 
kanunun birinci maddesi hükümleri dairesinde 
tesbit ve ilân edilmiş olan sınırlar içinde suyun 
akmasına engel olan fidan, ağaç veya binalar, 
tesisat ve diğer manialar bedeli peşin ödenmek 
şartiyle kaldırılabilir. Ancak bunlardan Dev
lete, belediyeye, hususî idarelere, köy hükmî 
şahıslarına ait olanlar için esasen âmme menfa
atleri bakımından tahmil edilen bu külfet muka 
bilinde hiç bir bedel veya tazminat verilmez. 
Diğer hükmî veya hakikî şahıslara ait bina ve 
tesisata arsasiyle birlikte istimlâk hakkındaki 
hükümlere tevfikan bir bedel takdir olunarak 

bundan arsaya isabet eden kısım tefrik edildik
ten sonra geri kalanı peşin olarak sahibine öde
nir, Bu şahıslara ait fidan, ağaç veya esaslı 
bent ve savaklardan belediye hududu içinde 
olanlara Belediye Encümeninin bu hudut içinde 
bulunanlara Vilâyet Daimî Encümeninin seçe
ceği ehlivukuf tarafından takdir edilecek kıy
metin peşin olarak ödenmesi meşruttur. Beledi
ye veya Vilâyet Daimi Encümeni işin ve mahi
yet ve vüsatine göre bir veya müteaddit vu-
kufehli tayinde serbest bırakılmıştır. Filhaki
ka kıymet itibariyle cüzî sayılabilecek muame-
lerde birden fazla vukuf ehli seçilmesi taraflar 
için lüzumsuz bir külfeti mucip olabilir. Bu 
mahzuru önlemek için vukufehli adedinin tayini 
mahallî encümenlerin takdirine bırakılmıştır. 

Cezaî hükümlerden bahis olan 12 nci madde
de yapılan tadil maddedeki mefhumları ceza 
teknik ve esaslarına tevfik etmekten ibaret kal
mıştır. Lâyihanın diğer maddeleri mahallî idarî 
teşekküllere tevdi ve tahmil eylediği vazife ve 
salâhiyetler itibariyle Dahiliye Encümeninin 
nazarı tetkikinden geçeceği cihetle Encümeni
miz bu hususlarda ayrıca tevakkufu faydalı 
görmiyerek zikri geçen maddelerin aynen ka
bulüne karar verilmiştir. 

Havalesi veçhile Dahiliye Encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye E. Reisi M. M. Kâtip 

Çorum Zonguldak Konya 
M. Çağıl Ş. Devrin O. GülteMn 

Antalya Balıkesir Bingöl 
N. Aksoy O. N.Burcu F. Fikri 

Bursa Erzincan Hatay 
A. Akgüç A. Fırat B. 8. Kunt 
Kayseri Kocaeli Manisa 
R. özsoy 8. Yargı A. Tümer 

Rize Sinob Tokat 
S. A. Dilemre C. Atay 8. Atanç 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 24 . III. 1942 
Esas No. 1/613 
Karar No. 11 

Yüksek Reisliğe 

Nafia ve Dahiliye vekilliklerince müşterek ola
rak hazırlaıp icra Vekilleri Heyetinin 4.IV.1941 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan ve encümenimize de havale buyurulmuş 
olan Taşkın ve su hücumlarına karşı korunma ka
nunu lâyihası Nafia ve Adliye encümenleri maz-
batalariyle birlikte Nafia ve Dahiliye vekilleri 
mümessilleri hazır bulunduğu halde okundu ve 
kanunun umumî heyeti ve maddeleri üzerinde 
konuşulup incelendi. 

Yurdumuzun bir çok yerlerinde kapalı veya 
akar bir halde bulunan suların zaman zaman taş
makta ve etrafındaki geniş araziyi kaplıyarak bir 
çok zararlara sebep olmakta bulunduğu herkesçe 
bilinen acı bir hakikattir. Suların taşmasında baş
lıca âmil olan sebepler arasında en önemli yer 
alanları; suların yataklarında veya denize dökül
dükleri yerlerde vaktiyle her nasılsa bazı tesi
sat vücude getirilmiş veya inşaat yapılmış veya 
ağaç dikilmiş ve yataklarda sellerin tesiriyle 
bazı manialar husule gelmiş ve bazı kesimlerde 
yatakların yükselmiş olmasıdır. Bunlar olduğu gi
bi kaldıkça suların taşkın zamanlarında yapa
cakları zararlar da gittikçe daha genişiiyecek ve 
millî emeklerin ve servetlerin heder olmasına 
meydan verecektir. Suların taşkın zamanlarında 
köy ve kasabalara yaptıkları zararların önüne 
geçmek için mahallî Hükümetlerce mümkün gö
rülen tedbirler alınmakta ve çalışılmakta ise de 
suların araziyi ve ekinleri basmasına karşı esaslı 
tedbirler alabilmek için mahallî Hükümetlerin 
kanuni kudret ve salâhiyetleri yok gibidir, işte 
bu gibi tehlikeleri gerek vukuu zamanında ve ge
rek vukuundan evvel önliyebilmek için vilâyetle
rin geniş salâhiyetlerle teçhiz edilmesine ve hal
ka da bazı mükellefiyetler yükletilmesine ihti
yaç ve zaruret bulunduğunda ittifak edilerek ka
nun umumî heyeti bakımından kabul edilmiştir. 

Maddeler üzerinde yapılan konuşmalar so
nucunda da Nafia ve Dahiliye vekilleri mü
messilleri de mutabık olarak aşağıda yazıldığı şe

kilde bazı maddedelerde az değişiklik yapılmış
tır. 

Birinci ve ikinci maddeler bazı kelime deği
şikliği ile Adliye encümeninin teklifi veçhile 
kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddede İstimlâk kanunu hükümle
rine göre kıymeti takdir edilen bina ve tesisatın, 
kaldırılmasiyle bunların arsaları veya bitişik 
arazileri sahiplerinin faydalanamryacağı bir du
rumda kalırsa bunlara ait bedelin takdir olunan 
kıymetten tenzili ile sahiplerine terki adalete 
uygun görülmemiş ve bir de fidan ve ağaç ve 
esaslı bent ve savaklar için takdir edilen kıymet 
hakkında beş gün içinde idare heyetlerine itiraz 
hakkı bırakılmış ve her iki şekilde yapılan istim
lâk bedellerinin Nafia vekilliğince ödenmesi ka
bul edilmiş ve madde bu kayıtları ihtiva ede
cek daha açık bir şekilde yazılmıştır. 

Nafia encümeninin altmcı maddesi esas hü
kümleri muhafaza edilerek ve daha açık olarak 
lâyihanın altıncı maddesinde yazıldığı veçhile 
kabul edilmiştir. 

Yedinci madde olarak Nafia encümeninin ye
dinci maddesi ve sekizinci ve dokuzuncu madde
ler olarak da Hükümetin teklif ettiği yedinci ve 
sekizinci maddeler hükümlerinde bir değişikliği 
tazammun etmeksizin lâyihada yazıldığı şekiller
de kabul edilmiştir. 

13 ncü maddede yazılı 8 ve 9 ve 10 ve 12 nci 
maddelerin çerçevesi içinde bulunan alât ve vesa
it bedelleriyle koruma işlerinde çalışanların 
ekmek ve katık paralarını ve hastalarm tedavi 
ücretlerinin hazinece gayri melhuz masraflar ter
tibinden tesviye edileceği tasrih edilmek suretiy
le lâyihada yazıldığı veçhile kabul edilmiştir. 

Bu kanunun tatbik suretini gösterir bir ni
zamnamenin Dahiliye ve Nafia vekilliklerince 
müşterek olarak tanziminde fayda görülerek 16 
ncı madde yazılmıştır. 

Kanunun başlığı da daha vazıh ifade edile
bilmiş olmak için taşkın sulara ve su baskm-
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larma karşı koruma k,anunu lâyihası şeklinde 
yazılmıştır. 

Yukarıda arzedilen değişikliklerle lâyiha 
umumî Heyette müzakere edilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Da. En. Reisi Rs. V. M. M. 
Tekirdağ Çoruh Zonguldak 

G. TJybadın Atıf Tüzün 1. E. Bozkurt 

Kâtip 
Kütahya Ankara Ankara 

Sadri Ertem Ekrem Ergun F. Daldal 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Taşkın ve Su Hücumlarına Karşı Koruma Ka
nunu Layihası 

MADDE 1 — Hükümet, yüksek seviye gös
teren umumî ve hususî, kapalı veya akar sula
rın taşkını altında kalan veya su hücumlarına 
maruz bulunan arazi sınırlarını tesbit ve ilân 
ettirir. 

MADDE 2 — Bu sınırlar içinde, Hüküme
tin müsaadesi olmaksızın şahıslar, cemiyetler, 
vakıflar, belediyeler ve mahallî Hükümet ida
releri tarafından suyun akmasına veya su sevi
yesinin yükselmesine tesiri olabilecek tesisat, 
inşaat, tadilât veya garsiyat yapmak yasaktır. 

Hilâfında hareket edenlerin yaptıkları bu 
tesisat, inşaat, tadilât veya garsiyat hiç bir 
hükme tâbi olmaksızın mahallî su işleri veya 
Nafia müdürlerinin teklifi ve valilerin tasdi-
kile hedm ve kali ettirilir. 

( S. Say, 

Antalya Antalya Balıkesir 
R. Kaplan T. Sökmen Y. S. Uzay 

Bursa Çorum Erzurum 
F. Güvendiren İ. Kemal Alpmr Gl. Z. Soydcmir 

Erzurum (.lazianteb Hatay 
.V. Elgün Dr. A. Melek A. Türkmen 

î/mii' Kars Malatya 
M. Aldemir E. Özoğuz E. Barkan 

Maraş Mardin Trabzon 
Z. Kayran Edil) Ergin S- Abanozoğlu 

Yozgad 
S. Korkmaz 

NAFİA ENCÜMENİNİN DEĞtŞTİKİSİ 

Su Taşkın ve IIücumla?'ina Karşı Koı-uma Ka
nunu Lâyihası 

MADDE 1 — Hükümet, yüksek seviye gös
teren umumî ve husususi, kapalı veya akar sula
rın taşkını altında kalan veya su hücumlarına 
maruz bulunan arazi sınırlarını tesbit ve ilân 
ettirir ve bu işleri şimdiye kadar yapılan etüd ve 
rasadat neticesine ve vukuagelmiş olan hasar
ların ehemmiyetine göre mıntaka ve devrelere 
ayırarak sıraya koyar. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 
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ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞtŞTlRİŞl 

Taşkın ve Su Hücumlarına Karşı Korunma Ka
nunu Lâyihası 

MADDE 1 — Yüksek seviye gösteren umu
mî ve hususi kapalı veya akar sularm taşkını 
altında kalan veya su hücumlarına maruz bu
lunan arazi sınırları Nafia Vekâletinin teklifi 
üzerine İcra Vekilleri Heyeti kararile tesbit ve 
ilân olunur. 

Birinci fıkrada yazılı sınırların tesbitinde 
fennî tetkik ve rasatlardan elde edilen neticeler 
esas tutulmakla beraber işin mıntaka veya dev
relere ayrılması halinde vukua gelen veya vu-
kubulması muhtemel olan hasarların ehemmiyet 
ve şümulüne ^ore bir sıra tertip ve takip olunur. 

MADDE 2 — Birinci madde hükümleri da
iresinde tesbit ve ilân edilmiş olan sınırlar için
de vali veya kaymakamdan müsaade almaksızın 
suyun akmasına veya su seviyesinin yükselme
sine tesiri olabilecek tesisat, inşaat veya tadi 
lât yapmak, fidan veya ağaç dikmek yasaktır. 
Müsaade verilebilmesi Su îşleri Müdürünün, 
bulunmayan yerlerde Nafia Müdürünün fennî 
mahzur olmadığı hakkında rapor vermiş olma
sına bağlıdır. 

Birinci fıkra hükmüne muhalif olarak ve 
izin istihsal edilmeden yapılan tesisat, inşaat 
veya tadilât, dikilen fidan veya ağaçlar mahallî 
Su işleri Müdürünün, yoksa Nafia Müdürünün 
teklifi üzerine valinin karariyle yıktırılır veya 
kaldırılır. 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRİŞt 

Taşkın sulara ve su baskınlarına karşı koruma 
kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Yüksek seviye gösteren umu
mî ve hususi, kapalı veya akar sularm taşma-
siyle su altında kalan veya su baskınlarına 
mâruz bulunan arazi ve sınırları Nafia vekâleti
nin teklifi üzerine tcra Vekilleri Heyeti kara
riyle tesbit ve ilân olunur. 

Birinci fıkrada yazılı arazi smırlarrnm tes
bitinde fennî tetkik ve rasatlardan elde edilen 
neticeler esas tutulmakla beraber işin mmta-
ka veya devrelere ayrılması halinde vukua ge
len veya vukubulması muhtemel olan hasarla
rın ehemmiyet ve şümulüne göre bir sıra tertip 
ve takip olunur. 

MADDE 2. — Birinci madde hükümleri da
iresinde tesbit ve ilân edilmiş olan sınırlar için
de vali veya kaymakamdan müsaade alınmak
sızın suyun akmasına veya su seviyesinin yük
selmesine tesiri olabilecek tesisat, inşaat veya 
tadilât yapmak, fidan veya ağaç dikmek ya
saktır. Müsaade verilmesi, Su işleri müdürü
nün, bulunmıyan yerlerde Nafia müdürünün 
fennî mahzur olmadığı hakkmda rapor vermiş 
olmasma bağlıdır. 

Birinci fıkra hükmüne muhalif olarak izin 
istihsal edilmeden yapılan tesisat, inşaat veya 
tadilât, dikilen fidan veya ağaçlar mahallî Su 
işleri müdürünün, yoksa Nafia müdürünün tek
lifi üzerine valinin karariyle yıktırılır veya kal
dırılır. 
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MADDE 3 — Fennî lüzum hâsıl olduğu tak
dirde birinci maddede, tesbit ve ilân edileceği 
beyan olunan sınırlar içinde suyun akmasına 
engel olan büyük, küçük ağaçlar, fidanlar ve 
binalar kaldırılır. 

Bunlardan Hükümet, belediye, hususî mu
hasebe, vakıflar ve köy şahsiyeti maneviyele-
rine ait olanlar için bedel verilmez. Eşhasa ait 
olanlar usulen istimlâk olunur. Şu kadar ki, 
toprak birikintisi, set, dolma, çit gibi manialar 
için eşhasa da istimlâk ve tazminat bedeli ve
rilmez, 

MADDE 4 — Sahil ve sedlerin taşkın su-
larile yıkılma tehlikesine veya halkın su afe
tine maruz bulunduğunu görenler, bunu derhal 
mahallin su işleri veya Nafia müdürlüklerine 
veya en yakın muhtar, jandarma daireleri veya 
mülkiye âmirlerine haber vermeğe mecburdur
lar. 

MADDE 5 — Tehlikenin aşağı mıntakalara 
sirayeti ihtimali varsa keyfiyet o mıntakalara 
da en seri vasıtalar ile ihbar olunur. 

MADDE 6 — Taşkın sularile sahil ve şed
delerin yıkılma ve yarılma tehlikesine maruz 
bulunması veya civar arazinin su istilâsına uğ
raması gibi hallerde; hâdisenin vuku bulduğu 

Na. B. 

MADDE 3 — Fennî lüzum hâsıl olduğu tak-
dirde birinci maddede tesbit ve ilân edeceği be
yan olunan sınırlar içinde suyun akmasına en
gel olan büyük, küçük ağaçlar ,fidanlar ve bina
lar kaldırılır. 

Bunlardan Hükümet, belediye, hususî mu
hasebe, vakıflar ve köy şahsiyeti maneviyeleri-
ne ait olanlar için bedel verilmez. Eşhasa ait 
olanlar usulüne tevfikan nafıaca istimlâk olu
nur. Şu kadar ki, toprak birikintisi, sed, dol
ma, çit gibi manialar için eşhasa da istimlâk ve 
tazminat bedeli verilmez. 

MADDE 4 — Daimî bakıma tabi olsun, olma
sın sahil ve setlerin taşkm sulariyle yıkılma 
tehlikesine veya halkın su âfetine maruz bulun
duğunu görenler, bunu derhal nmhallin su işle
ri, nafia müdür ve teşkilâtlarına veya en yakın 
muhtar, jandarma daireleri veyahut mülkiye 
âmirlerine haber vermeğe mecburdurlar. Bu 
mecburiyet taşkın sular mevsimlerinde halka 
ilân edilir. 

MADDE 5 
edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen kabul 

MADDE 6 — Taşkm sulariyle sahil ve setle
rin yıkılma ve yarılma tehlikesine maruz bulun
ması veya civar arazinin su istilâsına uğraması 
gibi hallerde; hâdisenin vukubulduğu mahallin 

( S. Sayısı : 93 ) 



Ad. E. I 

MADDE 3 — Fennî lüzum hâsıl olduğu tak
dirde birinci madde hükümleri dairesinde tesbit I 
ve ilân edilen sınırlar içinde suyun akmasına | 
engel bina, tesisat, fidan veya ağaçlar ve diğer | 
manialar aşağıdaki hükümlere tevfikan kal- j 
dınlır. , | 

Devlete, belediyeye, hususî idarelere, köy, 
hükmi şahıslarına veya vakıflara ait olan bina, I 
tesisat, ağaçlar veya fidanlar için hiç bir bedel 
verilmez. 

Diğer hükmi veya hakikî şahıslara ait bina 
ve tesisatı arsasiyle birlikte istimlâk hakkındaki 
hükümlere tevfikan bir bedel takdir olunarak 
bundan arsaya isabet eden kısım tefrik edildik
ten sonra geri kalanı peşin olarak sahibine öde
nir. Bu şahıslara ait fidan, ağaç veya esaslı 
bent ve savaklardan belediye hududu içinde 
olanlara belediye encümeninin, bu hudut dı
şında bulunanlara vilâyet daimî encümeninin 
seçeceği ehlivukuf tarafından takdir edilecek 
kıymeti peşin olarak sahibine ödenir. Fennî usu
le göre inşa edilmiş olan esaslı bentler ve sa
vaklardan gayri bent, set, dolma ve çit gibi ı 
manialar için hiç bir tazminat verilmez. \ 

MADDE 4 — Nafia Encümeninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Hükümet teklifinin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Nafia Encümeninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Da. E. 

MADDE 3. — Fennî lüzum hâsıl olduğu tak
dirde birinci madde hükümleri dairesinde tes
bit ve ilân edilen sınırlar içinde sularm akma
sına engel olan bina, tesisat, fidan, ağaç, set 
ve savak ve diğer manialar aşağıdaki hükümle
re uyularak kaldırılır. Bunlardan: 

A) Bina ve tesisat hakkında, İstimlâk ka
nunu hükümlerine göre muamele yapılır. Bu bi
na ve tesisatın arsaları veya bitişik arazileri, 
sahibinin faydalanabileceği durumda ise bu ar
sa ve arazinin kıymeti istimlâk bedelinden ten
zil edilerek, sahiplerine terkedilir. 

B) Fidan ve ağaç ve esaslı bent ve savak-, 
lar, belediye smırı içinde ise belediye encüme
ninin ve bu sınır dışında ise vilâyet daimî encü
meninin seçeceği üç vukuf ehli tarafından takdir 
edilecek kıymetlerin sahibine peşin ödenerek, 
kaldırılır. 

Bu kıymetler için beş gün zarfında idare he
yetlerine itiraz edilebilir. İdare heyetlerinin ve
receği kararlar katidir. 

Yukarılri iki fıkrada yazılı bedeller Nafia ve
killiğince ödenir. Ancak Devlet ve belediyeye 
ve hususi idarelerle köy hükmi şahıslarına veya 
vakıflara ait olan bina ve tesisat ve fidan ve 
ağaç ve diğer manialar için de hiç bir bedel ve
rilmez. 

C) Âdi bent ve setlerle çit, dolma ve top
rak birikintisi gibi manialar da hiç bir tazminat 
verilmeden kaldırılır. 

MADDE 4. — Daimî bakıma tabi olsun olma
sın kenar ve setlerin taşkın sularla yıkılma teh
likesine veya halkın su âfetine mâruz bulundu
ğunu görenler, bunu derhal mahallin su işleri, 
nafia müdür ve teşkilâtına veya en yakın muh
tarlara, janladrma dairelerine veyahut mülkiye 
âmirlerine haber vermeğe mecburdurlar. 

Bu mecburiyet, sularm kabarma ve taşması 
mevsimlerinde halka ilân edilir. 

MADDE 5. — Hükümetin teklif ettiği beşin
ci madde ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Taşan sularla kenar ve setle
rin yıkılma ve yarılma tehlikesine mâruz bu
lunması veya yakın arazinin su baskınma uğra
ması gibi hallerde; hâdisenin vukubulduğu ma-» 

( S. Sayısı : 93 ). 



- l â -
m. 

mahallin en büyük mülkiye memurunun emrile, 
tehlikeye maruz bulunan köy ve kasabaların 
(18) yaşını bitirip (50) yaşını doldurmamış bü
tün erkek nüfusu, ellerinde bulunan balta, kaz
ma, çapa, kürek, testere, keser, varyoz, el ara
bası ve saire gibi yargın ve yıkıntıları kapama
ğa ve tıkamağa ve su istilâsının önünü almağa 
elverişli her türlü alet, malzeme ve vasıtalar 
ile tehlikeye maruz yerlere giderek hizmet ve 
yardım etmeğe mecburdurlar. 

Köylünün tedarik edemiyeceği vasıtalar na
fıaca temin olunur. 

Tehlikeye uğrayan mahal halkı bu afetin ön
lenmesine kifayet etmediği veya daha fazla yar
dıma ihtiyaç hâsıl olduğu takdirde, tehlikeye ma
ruz mahallin en büyük mülkiye memurunun 
emir ve davetile tehlike dışında kalan komşu 
halktan kabiliyetli olanlar da ellerinde bulunan 
ve lüzumlu olan her türlü malzeme, alât ve va
sıtalar ile bu yerlere çağırılırlar. Bunlar ellerin
de bulunan ve lüzumlu olan malzeme, alât ve 
edevatı ameliyatı idare edenlerin emrine verme
ğe mecburdurlar. Mülkî idare mmtaka ayrı da
hi olsa tehlike ve afete maruz kalan mahallin en 
büyük mülkiye memurunun davet ve emirlerini 
ifa ile komşu halk mükelleftir. 

Ayni şekilde vali, kaymakam, nahiye müdü
rü ve köy muhtarları ve civarındaki asker ve 
jandarma kıta kumandanları tehlikeye maruz 
yerlere yardımcı göndermeğe ve icabında bizzat 
gitmeğe mecburdurlar. 

MADDE 7 — Taşkınlardan mütevellit teh-
lik« ve âfetlerin önünü almak üzere yapılan iş-

.•*.-j 

Na. E. 

en büyük mülkiye memurunun emriyle, tehlikeye 
maruz bulunan köy ve kasabaların 18 yaşını 
bitirip 50 yaşım doldurmamış bulunan erkek 
nüfusu, ellerinde bulunan balta, kazma, çapa, 
kürek, testere, keser, varyoz, küfe, torba, elara-
bası ve saire gibi yargın ve yıkıntıları kapama
ğa ve tıkamağa ve su istilâsının önünü almağa 
elverişli her türlü alât malzeme ve sandal, kayık 
ve sal gibi vasıtalarla hizmet ve yardım etmeğe 
meccburdurlar. 

Köylünün tedarik edemiyeceği vasıtalar na-
iiaca temin olunur. 

Tehlikeye uğrayan mahal halkı bu âfetin 
önlenmesine kifayet etmediği veya daha fazla 
yardıma ihtiyaç hâsıl olduğu takdirde, tehlike
ye maruz mahallin en büyük mülkiye memuru
nun emir ve davetiyle tehlike dışında kalan kom
şu halktan kabiliyetli olanlar da ellerinde bulu
nan ve lüzumlu olan her türlü malzeme, alât ve 
vasıtalar ile bu yerlere çağırılırlar. Bunlar el
lerinde bulunan ve lüzumlu olan malzeme, alât 
ve edevatı ameliyatı idare edenlerin emrine 
vermeğe mecburdurlar. Mülki idare mmtaka 
ayrı dahi olsa tehlike ve âfete maruz kalan ma
hallin en büyük mülkiye memurunun davet ve 
emirlerini ifa ile komşu halk mükelleftir. 

Ayni şekilde vali, kaymakam, nahiye mü
dürü ve köy muhtarları ve civardaki asker ve. 
jandarma kıta kumandanları tehlikeye maruz 
yerlere yardımcı göndermeğe ve icabmda biz
zat gitmeğe mecburdurlar. 

MADDE 7 — Tehlikenin büyüklüğü ve ge
nişliği halinde koruma işlerini idare eden âmir, 
civarda ve mahallinden askerî, mülki ve hususi 
tahlis işlerinde faydalı teşekkül ve vasıtalar
dan yardım celbine teşebbüs etmeğe ve bu hu
susta müracaat vaki olan her makam da der
hal yardıma mecburdur. 

MADDE 8 — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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hallin en büyük mülkiye memurunun emriyle 
tehlike ile karşılaşan köy ve kasabaların 18 
yaşını bitirip 50 yaşmı doldurmamış bulunan 
erkekleri ellerinde bulunan balta, kazma, ça
pa, kürek, testere, keser, varyöz, küfe, torba, 
elarabası, sandal, kayık ve sal gibi yıkıntı
ları düzeltmeğe, yarıntıları kapamağa ve tıka
mağa ve baskını önlemeğe yarryacak her tür
lü alât ve edevat ve malzeme ve vasıtalarla teh
like yerine yardıma koşmağa ve gösterilen iş
lerde çalışmağa mecburdurlar. 

Köylü elinde bulunamıyan vasıtalar Nafia'ca 
temin olunur. 

Tehlike ile karşılaşan veya tehlikeye uğrı-
yan mahaller halkı ile bu âfetin önlenemiyece-
ği anlaşıldığı takdirde, tehlike mmtakası dı
şında kalan komşu köy ve kasabalar halkı da 
birinci fıkra hükümleri dairesinde yardıma ça
ğırılır ve bunlar da gösterilen işlerde çalışmağa 
mecburdurlar. 

Mülki idare mmtakası ayrı dahi olsa kom
şu köy ve kasaba halkı tehlikeye mâruz ma
hallin en büyük mülkiye memurunun bu yol
daki emirlerini yerine getirmekle mükelleftir. 
Şu kadar ki bu komşu köy ve kasabaların bağ
lı bulunduğu vilâyet veya kazaya derhal ma
lûmat verilir ve yardım istenilir. 

Yardıma giden komşu köy ve kasabalar hal
kı da ellerinde bulunan alât ve malzeme ve va
sıtaları, ameliyatı idare edenlerin emrine ver
meğe mecburdurlar. 

Vali ve kaymakamlarla nahiye müdürleri 
ve köy muhtarları ve civardaki askerî ve jan
darma kıta komutanları mafevklerinden emir 
beklemeksizin tehlike ile karşılaşan yerlere yar-
drmoi göndermek ve icabmda bizzat tehlike ye
rine gitmekle mükelleftirler. 

MADDE ? — Nafıa Encümeninin 1 nci MADDE 7. — Tehlike büyük ve geniş görü-
maddesi aynen kabul edilmiştir. aürse koruma işlerini idare eden âmir, gerek 

o mahalde ve gerek o civarda bulunan askerî 
ve mülki veya hususi, tahlis işlerinde faydalı 
teşekkül ve vasıtalardan yardım celbine teşeb
büs etmeğe ve bu hususta müracaat vâki olan 
her makam da derhal yardım etmeğe mecbur
dur. 

MADDE 8 — Hükümet teklifinin 7 nci | MADDE 8. — Yukanki maddelerde yazılı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. j koruma işlerinde çalışan ve tehlike dışında ka-
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lerde çalışan ve tehlike dışında kalan yerler
den celbedilen komşu halkın beraberlerinde ge
tirdikleri veya ameliyatı idare edenlerin emrine 
verdikleri alât, edevat ve malzemeden hasara 
ve ziyaa uğrayanlara ait olanların bedelleri 
Hükümetçe sahiplerine ödenir. 

MADDE 8 — Taşkın tahlikesine maruz bu
lunan yerlere gideceklerin muayyen tarifeli va
sıtalarla hareket etmeleri takdirinde, nakliye 
ücretleri mahallî Hükümetçe ödeneceği gibi 
müstacel zamanlarda salahiyetli memurların 
gösterecekleri lüzum üzerine bunlar kamyon, 
araba gibi diğer vasıtalarla gönderilirler. Bun
ların nakliye ücretleri de mahallî Hükümetçe 
ödenir. 

Bu işlerde çalıştırılanlara bu mesailerine 
mukabil ücret verilmez. Yalnız çalıştıkları müd
detçe kendilerine parasız ekmek ve katık temin 
edilir. 

MADDE 9 — Bu işlerde çalıştırılırken sa
katlananlara, sakatlık derecelerine göre ken
dilerine ve ölenlerin ailelerine polis ve jandar
ma efradına verilen tazminat kadar Hükümetçe 
para verilir. Yaralananlar, en yakın hastanele
re sevkedilirler. Bütün hastaneler bu yaralı 
ve sakatları hemen kabul ve tedaviye mecbur
durlar. Devlet ve amme müessesesi hastanele
rinde bunlar parasız tedavi ettirilirler. Hususî 
hastanelerde yapılan tedavi bedelleri Hükümet
çe ödenir. 

MADDE 10 — Taşkınlar için çekilen tel ya
zılarını, P. T. T. merkezleri ve denıiryol istas
yonları parasız ve acele olarak çekmeğe ve tel 
yazıyı alan memurlar da bunları hemen mahal
line göndermeğe mecburdurlar. 

ı-, 

MADDE i i — Mahallî Hükümetin veya su 
işleri veya nafia müdürlüğü memurlarının sevk 
kâğıtları üzerine Devlet demiryolları istasyon 
memurları taşkınları önlemek, yargın ve yıkın
tıları kapamak üzere hâdise mahalline gidecek 
olanları, asker tarifesile ve mahsubu bilâhare 
yapılmak üzere hâdise mahalline veya civarına 
indirmek şartile yolcu veya marşandiz katarla-
rile göndermeğe mecburdurlar. 

Na. E. 

MADDE 9 — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Taşkınlar için çekilen tel ya
zılarını ve telefon muhaberatını P. T. T. mer
kezleri ve demiryol istasyonları parasız ve 
acele olarak kabul etmeğe ve tel yazıyı alan 
memurlar da bunları hemen mahalline gönder
meğe mecburdurlar. 

MADDE 12 — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Ad. E. 

MADDE 9 — Hükümet teklifinin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

8 nci 

MADDE 10 — Hükümet teklifinin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

9 ncu 

MADDE 11 — Nafia Encümeninin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

11 nci 

MADDE 12 — Hükümet teklifinin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Da. E. 

lan yerlerden çağırılan komşu halkın beraberim 
rinde getirdikleri veya ameliyatı idare edenle
rin emrine verdikleri alât ve edevat ve malzeme 
ve vasıtalardan kırılan veya kaybolanların be
delleri Hükümetçe sahiplerine ödenir. 

MADDE 9. — Taşkın sularla su baskınları 
•ehUkesini önlemeğe gideceklerin nakliye ücret
leri Nafia vekilliğince ödenir. Yalnız kamyon 
ve araba gibi muayyen tarifeli olmıyan vasıta
lardan nakil işinde istifade edilmesi müstacel 
hallere ve salahiyetli memurların gösterecekleri 
lüzuma inhisar ettirilir. 

Bu işlerde çalıştırılanlara bu mesailerine kar
şılık bir ücret verilmez. Yalnız çalştıkları müd
detçe kendilerine parasız ekmek ve katık ve
rilir. 

MADDE 10. — Hükümet teklifinin 9 ncu 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Nafia encümeninin 11 nci 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Hükümet teklifinin 11 . nci 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 
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m. 

MADDE 12 — Altıncı maddeye göre, taşkın
ları önlemek, yargın ve yıkıntıları kapamak 
üzere, salahiyetli memurlar tarafndan hâdise 
mahalline gitmeleri emrolunanları, hastalık gi
bi meşru bir sebep olmadıkça iş basma cebren 
sevketmeğe, mahallin en büyük mülkiye me
muru mezun ve bu hususta vereceği emri zabıta 
kuvvetleri derhal ifaya mecburdurlar. 

Davet anında köy ve kasabalarında bulunup 
da sıhhî vaziyetleri müsait olduğu halde her
hangi bir surette bu davete icabet etmeyenlerle, 
gidipte çalışamayanlardan kaymakam veya va
linin kararile beş liradan on liraya kadar hafif 
para cezası alınır. Bu kararlar katidir Verme
yenler hakkında tahsili emval kanunu hüküm
leri tatbik olunur. Mezkûr madedde yazılı me
murlardan hâdise mahalline yardımcı gönder-
meyenlerle alâka göstermeyenler, Türk ceza ka
nununun 230 ncu maddesinin ikinci fıkrasına 
göre cezalandırılırlar. 

MADDE 13 — Tehlikeye maruz mahaller 
halkından (18) yaşını bitirip (50) yaşını dol
durmamış bütün erkek nüfus arasından bedenî 
kabiliyeti müsait olanlar altıncı maddede yazı
lı işleri yapmakla mükelleftirler. Bunların ön
ceden köy ve belediyelerce ikişer nüsha defter
leri tanzim ve alâkalı en büyük mülkiye memur
ları tarafından tasdik olunarak birer nüshası 
köy muhtarlarına, belediye reislerine ve birer 
nüshası da mahallin en büyük mülkiye memu
runa tevdi olunur. Lüzumu halinde mükellef
ler bu defterler mucibince işe davet ve sevko-
lunurlar. 

MADDE 14 — Dahiliye ve Nafia vekâletle-
rince bu kanunun tatbikatını gösterir bir tali
matname tanzim olunur. 

MADDE 15 — Bu kanunun icrasına icra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

Na. E. 

MADDE 13 — 8, 9, 10 ve 12 nci maddeler
de zikrolunan malzeme bedelleri, nakil vası
taları ve vesait ücretleri hastalıklar ve vefat 
mukabilinde tediyesi icabeden tazminat, hazi
nece masarifi gayrimelhuza tertibinden olarak 
hâdisenin vaki olduğu vilâyet emrine verilir. 

MADDE 14 — Hükümetin 12 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 15 — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Dahiliye, Nafia ve Münaka
lât Vekâletlerince bu kanunun tatbikatını gös
terir bir talimatname tanzim olunur. 

MADDE 17 — Hükümetin 15 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Ad. E. 

MADDE 13 — Nafia Encümeninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Altıncı maddeye göre taşkın
ları önlemek, yangm ve yıkıntıları kapamak üze
re salahiyetli memurlar tarafından hâdise ma
halline gitmeleri emrolunanları, hastalık veya 
diğer makbul bir sebep olmadıkça, iş basma ceb
ren sevketmeğe mahallin en büyük mülkiye 
memuru mezun ve bu hususta vereceği emri za
bıta kuvvetleri derhal ifaya mecburdurlar. 

Davet anında köy ve kasabalarında bulu
nup ta sıhhi vaziyetleri müsait olduğu halde ve 
başkaca makbul bir sebep olmaksızın bu davete 
icabet etmeyenlerle gidip çalışmayanlardan 
kaymakam veya valinin karariyle beş liradan 
on liraya kadar hafif para cezası almır. Bu ka
rarlar katidir ve âmme cezalarının tahsili 
hakkındaki hükümlere tevfikan icra olunur. 

Altmcı maddede yazılı memurlardan hâdise 
mahalline yardımcı göndermiyenlerle kanun hü
kümlerini tatbikte ihmali görülenler hakkında 
Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesi hüküm
leri tatbik olunur. 

MADDE 15 — Hükümet teklifinin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Hükümet teklifinin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

15 nci 

Da. E. 

MADDE 13. — 8, 9, 10, ve 12 nci madde
lerde yazılı alât ve malzeme ve vasıta bedelleri, 
ii.al>ıl ücretleri, çalışanların ekmek ve katık pa
raları, sakatlananlarla ölenlerin ailelerine verile
cek tazminat ve hastaların tedavi ücretleri Ha-
zhece gayrimelhuz masraflar tertibinden hâ
disenin vâki olduğu vilâyet emrine verilir. 

MADDE 14. — Adliye encümeninin 14 ncü 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Hükümet teklifinin 13 ncü 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Dahiliye ve Nafia vekillik
lerince bu kanunun tatbikini gösterir bir 
nizamname tanzim olunur. 

MADDE 17. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 
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MADM5 16 -
muteberdir. 

Bg. V. 
J>r. R. Saydam H 

Da. V. 
Fay%k öztrnk 

Mf. V. 
Yücel 

S. t M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
C. K, tncedayı 

— Bu kamın ne&ri tarihinden 

4 -
Ad. V. 

Menemencioğlu 
Ha. V. 

Ş. Saracoğkı 
Ma. V. 

A. F. Gebmey 
G. t V. 

W - 1941 
M. M. V. 
$. Ankan 

Ma. V. 

îk. V. 
H. Çakar 
Zr. V. 

R. Karadeniz Muhlis Erkmen 
T. V. 

M. ökmm 

Na. B. 

MADDE 18 — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

16 ncı maddesi 
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Ad. E. 

MADDE 17 — Hükümet teklifinin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

16 noı 

Da. E. 

MADDE 18. — Bu kanun hükümlerini yü
rütmeğe îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

)>9<i 
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S. Sayısı . | İ | 
Türkiye ile Macaristan arasında Sümerbank ve Tita-
ş'ın Macaristanda kâin Manfred Wiess ve Mavag fir-
malariyle akdetmiş oldukları iki mukavelenin 3 mayıs 
1941 tarihli Türk - Macar Anlaşması hükümleri hari
cinde olarak tatbikına müsaade edilmesi hakkında ya
pılan Anlaşmanın tasdikına dair kanun lâyihası ve 
Hariciye ve İktisat encümenleri mazbataları (1/78jŞf) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 25 . III . 1942 
Sayı : 6/1189 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Macaristan arasında, Sümerbank ve Titaş'ın Macaristanda kâin Manfred "VVjess ye 
Mavag firmalariyle aktetmiş oldukları iki mukavelenin 3 mayıs 1941 tarihli Türk - Macar Ticaret 
anlaşması hükümleri haricinde olarak tatbikına mütedair yapılan anlaşmanın tasdiki hakkında 
Hariciye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 5 . I I I .1942 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe siyle birlikte sunulmuştur. 

3970 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden balı/si geçen Anlaşmanın icra Vekilleri Heye
tince 11 . III . 1942 tarihinde mer'iyete konulduğu arzolunur.' 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler lâyihası 

Macaristan ile aramızda 3 mayıs 1941 tarihinde imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının 
meriyete girdikleri 1 haziran 1941 den evvel aktedilmiş bulunan Hususi Takas mukavelelerinin 

yeni Anlaşmalar hükümleri dahilinde yeniden tetkiki ve bu ahkâma intibaken infazı lâzımgel 
inekte ise de, işbu mukaveleler meyanmda bulunan ve biri Sümerbank ile Manfred Weiss Macar fir
ması ve diğeri de Titaş şirketi ile Mavag Macar müessesesi mümessilleri arasında aktedilmiş bu
lunan iki Hususi takas mukavelesinin umumî ahkâma intibak ettirilmeleri halinde bunların ak
diyle istihsali derpiş edilmiş bulunan maksadın zayi olacağı anlaşılmış bulunduğundan, işbu mu
kavelelerin salifüzzikir anlaşmalar hükümlerine intibakı cihetine g'idilmiyerek aynen tatbiki, şu 
t ada r ki gelecek mal bedellerinden % 30 unun küring B hesabına yatırılması muvafık olacağı 
düşünülmüş ve bu hususta Macar Hükümetiyle mutabık kalınarak keyfiyet Ankara'daki Macaris
tan Elçiliği ile nota teatisi suretiyle tahakkuk et Girilmiştir. 

Beynelmilel ticari durum ve memleketimizin ihtiyaçları nazarı dikkate alınarak yapılan bu 
Anlaşma menfaatlarımıza uygun görüldüğünden, kabul ve tasdiki Büyük Millet Meclisinin yük
sek tasvibine arzolunur. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 
Esas No. 1/783 
Karar No 7 

3. IV. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Macaristan arasında, Sümerbank 
ve Tıtaş'm Macaristanda kâin Manfred Wiess 
ve Mavag firmalariyle aktetmiş oldukları mu
kavelenin 3. mayıs 1941 tarihli Türk - Macar 
Anlaşması hükümleri haricinde olarak tatbikı-
na mütedair yapılan anlaşmanın tasdiki hakkın
da Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Ve
killeri Heyetince 5. 3. 1942 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştlırılan kanun lâyihası mu
cip sebeplerle birlikte encümenimize havale Du
yurulmakla Hariciye vekilliği mümessilinin 
hazır bulunduğu bir toplantıda tetkik ve müza
kere olundu. 

Mucip sebepler lâyihasında izah edildiği gibi 
Macaristan ile aramızda 3 mayıs 1941 tarihin
de imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmaları
nın meriyete girdikleri 1 haziran 1941 den ev
vel aktedilmiş bulunan hususi takas mukave-
leHerinin yeni anlaşmalar hükümleri dahilinde 
yeniden tetkik ve bu ahkâma intibaken infazı 
lâzımgelmekte ise de işbu mukaveleler arasında 
bulunan ve biri Sümerbank ile Manfred Wiess 
Macar firması, diğeri de Titaş şirketi ile Mavag 
müessesesi mümessilleri arasında aktedilmiş iki 
hususi takas mukavelesinin umumî ahkâma in

tibak ettirilmeleri istihsali derpiş edilmiş bulu
nan maksadın zayi olacağı anlaşılmış bulundu
ğundan bu mukavelelerin mezkûr anlaşmalar hü
kümlerine intibakı cihetine gidilmiyerek aynen 
tatbiki muvafık olacağı düşünülmüş ve bunu te
min için Macar Hükümetiyle mutabık kalına
rak Ankaradaki Macar elçiliği ile nota teati edil
miştir. 

Beynelmilel ticari durum ve memleketimizin 
ihtiyaçları nazarı dikkate alınarak yapılan bu 
Anlaşmalar menfaatimize uygun görüldüğünden 
kanun lâyihası encümen imizce aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi veçhile iktisat encümenine tevdi Du
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

[a. En. Reisi 
Konya 

M. Göker 
Diyarbakır 

M. M. 
tstanbul 

A. Ş. Esmer 
Elâzığ 

Kâtip 
Tokad 

Erzuruı 
Zeki M. Alsan F. A. Aykaç P. Demirhan 

Gümüşane Manisa 
Edib Servet Tör Hikmet Bayur 

Tekirdağ 
Yahya Kemal Bey atlı 
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İktisat encümeni mazbatamı 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni ^Q > jy _ 1942 

Esas No. 1/783 
Karar No. 27 

Yüksek Reisliğe 

Sümerbank ve Titaş'm Macaristan'da kâin 
Manferd Wiess ve Mavağ firmalariyle akdetmiş 
oldukları iki mukavelenin, 3 mayıs 1941 tarihli 
Türk - Macar Ticaret Anlaşması hükümleri ha
ricinde olarak tatbikma mütedair Macaristan'la 
yapılan Anlaşmanın tasdiki hakkında Hariciye 
vekâleti tarafından hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetince 5 . III . 1942 tarihinde Yüksek Reis
liğe arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesi ve Hariciye encümeni mazbatasiyle 
birlikte Encümenimize tevdi buyurulmuş ol
makla Hariciye ve Ticaret vekâletleri mümessil
leri hazır bulundukları halde tetkik ve müta
lâa olundu. 

Esbabı mucibede ileri sürülen mütalâalara 
ve verilen şifahi izahlara göre Macaristan ile 
aramızda 3 mayıs 1941 tarihinde imza edilen 
Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının mer'iyete gir
dikleri 1 haziran 1941 tarihinden evvel akdedil
miş bulunan hususi takas mukavelelerinin yeni 
Anlaşmalar hükümleri dahilinde yeniden tetkiki 
ve bu ahkâma intibaken infazı lâzım gelmekte 
ise de dşbu mukaveleler arasında bulunan ve biri 
Sümerbank ile Manferd Wiess Macar firması 
ve diğeri de Titaş şirketi ile Mavağ Macar mü
essesesi aralarında aktedilmiş bulunan iki hu
susi takas mukavelesinin umumî ahkâma inti
bak ettirilmeleri halinde bunların aktiyle istih
sali derpiş edilmiş bulunan maksadın zayi olaca
ğı anlaşılmış bulunduğundan işbu mukavelele

rin Macarlarla aramızda mevcut anlaşmalar 
hükümlerine intibakı cihetine gidilmiyerek ay
nen tatbiki şu kadar ki gelecek mal bedellerin
den yüzde 30 unun kliring B hesabına yatırıl
ması muvafık olacağı düşünüldüğü ve bu husus
ta Macar Hükümetiyle mutabık kalındığı ve 
beynelmilel ticari durum ve memleketimizin ih
tiyaçları nazarı dikkate alınarak yapılan bu anlaş
manın memleketimizin menfaatlerine uygun ol
duğu anlaşılmış ve bu itibarla encümenimizce de 
muvafık görülen kanun lâyihası birinci mad
dede ifade bakımından yapılan ufak bir tashih ile 
aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzediJmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

îk. En. Rs. 
Giresun 

/ . Sabuncu 
Afyon K. 
H. Erkan 

Ankara 
M. Eriş 
Erzincan 

S. Başotaç 
izmir 

Benal Artman 
Konya 

Kâzım Okay 

M. M. 
Rize 

Fuad Sirmen 
Afyon K. 

İzzet Akosman 
Denizli 

Tahir Berkay 
Gazianteb 

Nuri Pazarbaşı 
Kars 

K. Arıklı 
Konya 

Kâ. 
Giresun 

K. Gülek 
Ankara 
A. TJlus 

Diyarbakır 
V. N. Sünkitay 

içel 
Dr. M.. Berker 

Kastamonu 
M. Celâl Bayar 

Sinob 
H. Dikmen Y. Kemal Tengirşenk 

Niğde Zonguldak 
Dr. R. Ferid Talay H. Karabacak 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Türkiye ile Macaristan arasında, Sümerbank ve 
Titaş'm Macaristan'da kâin Manfred Weiss ve 
Mavag firmalariyle akdetmiş oldukları iki mu
kavelenin 3 mayıs 1941 tarihli Türk - Macar Ti~ 
cret Anlaşması hükümleri haricinde olarak tatbi-
kına müsaade edilmesi hakkında, yapılan Anlaş-

ma&m tasdikına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye ile Macaristan ara
sında, Sümerbank ve Titaş'm Macaristan'da kâ
in Manfred Weiss ve Mavag firmalariyle akdet
miş oldukları iki mukavelenin 3 mayıs 1941 ta
rihli Türk - Macar Ticaret Anlaşması hükümleri 
haricinde olarak tatbikma müsaade edilmesi 
hakkmda 24 şubat 1942 tarihinde Macar Hükü
metiyle nota teatisi suretiyle yapılan Anlaşma 
kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini tat
bike İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. T. 
Fayık Öztrak 

Mî. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H\ Alataş 

Mü. V. 
F. Engin 

Ad. V. 
H. Menemencioğlu 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

O. I. T. 
R. Karadeniz 

M. M. V. 
A. R. Artunkal 

Mal. V. 
F. Ağralı 
îk.V. 

Sırrı Bay 
Zr. V. 

Muhlis Erlcmen 
Ti.V. 

M. öhnen 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN DEĞIŞTİRlŞİ 

Türkiye ile Macaristan arasında, Sümerbank ve 
Titaş'm Macaristan'da kâin Manfred Weiss ve 
Mavag firmalariyle aktetmiş oldukları iki mu
kavelenin 3 mayıs 1941 tarihli Türk - Macar Ti
caret Anlaşması hükümleri haricinde olarak tat
bikma müsaade edilmesi hakkında, yapılan An

laşmanın tasdikına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Sümerbank ve Titaş'm Ma
caristan'da kâin Manfred TTeiss ve Mavag fir
malariyle aktetmiş oldukları iki mukavelenin 3 
mayıs 1941 tarihli Türk - Macar Ticaret Anlaş
ması hükümleri haricinde olarak tatbikma mü
saade edilmesi hakkmda 24 şubat 1942 tarihinde 
Macar Hükümetiyle nota teatisi suretiyle yapı
lan Anlaşma kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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İcra Vekilleri Heyetinin 2/17549 sayılı ve 16 mart 1942 tarihli kararnamesi suretidir. 

Sümerbank ile Titaş firmasının Macaristan'da kâin Manfred Weiss ve Mavag firmalariyle ak-
teylemiş oldukları iki mukavelenin 3 mayıs 1941 tarihli Türk - Macar Ticaret Anlaşması hüküm
leri haricinde olarak tatbikini teminen ve 15 . VTI . 1941 tarihli ve 2/16235 sayılı kararname ile ve
rilen salâhiyete istinaden Hükümetimizle Macaristan Elçiliği arasında teati edilip Hariciye vekilli
ğinin 3 . I I I . 1942 tarihli ve 22955/103 sayılı tezkeresiyle tevdi olunan ilişik notaların mer'iyete ko
nulması; 3970 sayılı kanunun birinci maddesine tevfikan, İcra Vekilleri Heyetince 16 mart 1942 
tarihinde kabul olunmuştur. 

T. C. 
Hariciye vekâleti Ankara, 24 şubat 1942 

22628/9 

Bay Elçi, 

Cumhuriyet Hükümetinin, 3 mayıs 1941 tarihli Türk - Macar Ticaret Anlaşmasına merbut pro
tokolün 3 ncü fıkrası hükümlerine rağmen, Sümerbank ile Manfred Weiss Macar firması arasm-
de, 2.000 ton inşaat demiri ve 336.7 ton dikişsiz boruya mukabil Türk menşeli 3571.9 ton döküm 
ve 4071.9 ton çelik blok verilmesi için 18 mart 1941 de imzalanan mukavelenin ve keza Titaş Türk 
firması ile Mavag Macar firması arasında 1.000 ton beton demirine mukabil 2.000 ton döküm ve 
fazla olarak beher ton beton demiri için 100 pengö verilmesine dair olarak 15 teşrinievvel 1940 da 
imzalanan 59690 numaralı mukavelenin icrasına müsaade etmek hususunda mutabık bulunduğunu 
size bildirmekle şeref kesbeylerim. 

Yukarıda mezkûr mukaveleler mucibince bir veya diğer tarafça teslim edilen veya edilecek olan 
emtia, 3 mayıs 1941 tarihli Türk - Macar Ticaret Anlaşmasına merbut A ve A I listelerinde 

münderiç kontenjanlara mahsup edilmiyecek ve adı geçen anlaşmaya merbut protokolün, bakır tes
limatına müteallik bulunan üçüncü fıkrası hükümleri bu muamelelerde tatbik olunmıyacaktır. 

Bununla beraber şurası mukarrerdir ki, yukarıda mezkûr mukavele mucibince Sümerbank ta
rafından ithal edilen emtia bedelinin % 30 u, Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasınca Macar millî 
bankasının B hesabının matlubuna kaydolunacaktır. Bundan başka Türkiye Cumhuriyet Merkez 
bankası, Titaş ile Mavag arasında münakit yukarıda mezkûr mukavele esası dahilinde Macaristan'a 
gönderilen mallarm % 30 una muadil bir meblâğı, bu muamelelerin tesviyesi Türkiye ve Macaristan-
daki kliring hesaplarına tediyatta bulunulmaksızm yapılacağından A hesabı zimmetinden B hesabı
na nakledecektir. 

Yukarıdaki husus hakkında Kraliyet Hükümetinin mutabakatını bana teyit eylemenizi rica ede
rim. 

Derin saygılarımı sunarım Bay Elçi. 

Ekselans 
Bay Jean Vornle 

Macar Elçisi 
Şehirde 

N. Menemencioğlu 

( S. Sayısı : 111) 



— 6 — 
Macaristan sefareti 

208/1942 Ankara; 24 şubat 1942 

Bay Büyük Elçi, 

Meali aşağıya naklolunan bugünkü tarihli mektubu aldığımı bildirmekle şeref kesbeylerim: 
«Cumhuriyet Hükümetinin, 3 mayıs 1941 tarihli Türk - Macar Ticaret Anlaşmasına merbut 

protokolün 3 ncü fıkrası hükümlerine rağmen, Sümerbank ile Manferd weiss Macar firması ara
sında, 2 000 ton inşaat demiri ve 336,7 ton dikişsiz boruya mukabil Türk menşeli 3571.9 ton döküm 
ve 4071.9 ton çelik blok verilmesi için 18 mart 1941 de imzalanan mukavelenin ve keza Titaş Türk fir
ması ile Mavag Macar firması arasında 1 000 ton beton demirine mukabil 2 000 ton döküm ve fazla 
olarak beher ton beton demiri için 100 pengö verilmesine dair olarak 15 teşrinievvel 1940 da im
zalanan 59690 numaralı mukavelenin icrasına müsaade etmek hususunda mutabık bulunduğunu size 
bildirmekle şeref kesbeylerim. 

Yukarıda mezkûr mukaveleler mucibince bir veya diğer tarafça teslim edilen veya edilecek olan 
emtia, 3 mayıs 1941 tarihli Türk - Macar Ticaret Anlaşmasına merbut A ve A 1 listelerinde mün-
deriç kontenjanlara mahsup edilmiyecek ve adı geçen Anlaşmaya merbut protokolün, bakır teslima
tına müteallik bulunan üçüncü fıkrası hükümleri bu muamelelerde tatbik olunmıyacaktır. 

Bununla beraber şurası mukarrerdir ki, yukarıda mezkûr mukavele mucibince Sümerbank tara
fından ithal edilen emtia bedelinin % 30 u, Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasınca Macar Millî 
bankasının B hesabının matlubuna kaydolunacaktır. Bundan başka Türkiye Cumhuriyet Merkez 
bankası, Titaş ile Mavag arasında münakit yukarıda mezkûr mukavele esası dahilinde Macaristan a 
gönderilen malların % 30 una muadil bir meblâğı,bu muamelelerin tesviyesi Türkiye ve Macaristan-
daki kliring hesaplarına tediyatta bulunulmaksızın yapılacağından, A hesabı zimmetinden B hesabına 
nakledilecektir. 

Yukarıdaki husus hakkında Kıraliyet Hükümetinin mutabakatını bana teyit eylemenizi rica 
ederim.» 

Macar Kırallık Hükümetinin yukarıdaki hususlar üzerinde mutabık bulunduğunu Ekselansı
nıza bildirmekle şeref kesbeylerim. En derin saygılarımı sunarım Bay Büyük Elçi. 

Ekselans; ! J- Vornle 
Bay N. Menemencioğlu; 

Büyük Elçi, Türkiye Cumhuriyeti Hariciye vekâleti Umumî kâtibi. 
Ankara 

( S. Sayısı : 111) 


